Møteprotokoll
Kommunestyret
Møtested:
Dato og tid:

Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
28.10.2021 kl. 09:00 – 16:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Terje Wikstrøm

Varaordfører

AP

Kurt Methi

Medlem

AP

Berit Hågensen

Medlem

AP

Erik Johannessen

Medlem

AP

Tom-Kristian Tommen Hermo

Medlem

UAVH

Ulf-Terje Nyheim Eliassen

Medlem

AP

Grete Svendsen

Medlem

AP

Kaia Charlotte Fagerhaug

Medlem

AP

Heidi Marie Mauno Sletten

Medlem

UAVH

Christian Bergeton Klaussen (09:02)

Medlem

AP

Eva Gebhardt Sjøtun

Medlem

AP

Jan Tore Kvalnes

Medlem

UAVH

Karl-Tore Andersen

Medlem

AP

Andreas Veum Gamst

Medlem

AP

Silje Holmgren

Medlem

AP

Truls Olufsen-Mehus

Medlem

KRF

Vegard Loke Rønning

Medlem

KRF

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

KRF

Elisabeth Rønning

Medlem

SV

Laura Kjølås

Medlem

SV

Ingrid Petrikke Olsen

Medlem

SV

Yngve Nilsen

Medlem

SV

Lars Ivar Wæhre

Medlem

RØDT

Aud Marie Tandberg

Medlem

RØDT

Lodve Svare

Medlem

SP

Oddvar Linnes

Medlem

SP

Erik Lemika

Medlem

SP

Arne Myrseth

Medlem

FRP

www.hammerfest.kommune.no

Gerd Johanne Isaksen

Medlem

FRP

Linn Tjønsø

Medlem

MDG

Kristel Monique Jørgensen

Medlem

H

Marianne Sivertsen Næss

Ordfører

AP

Anne-Mette Bæivi

Medlem

AP

Wendy Hansen

Medlem

AP

Jon Atle Birkeland

Medlem

H

Helena Engman Wikstrøm

Marianne Sivertsen
Næss

AP

Astrid Gaup Skancke

Wendy Hansen

AP

Haldis Olsen

Anne-Mette Bæivi

AP

Asbjørn Eliassen

Jon Atle Birkeland

H

Forfall:
Navn

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Organet var beslutningsdyktig med 34 (av 35) representanter til stede. Christian Bergeton Klaussen
tiltrådte møtet 09:02. Organet var beslutningsdyktig med 35 (av 35) representanter til stede.
Linn Tjønsø fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 13:45. Organet var beslutningsdyktig med 34
(av 35) representanter. Kristina Grundt ankom møtet som vara kl. 13:47. Organet var
beslutningsdyktig med 35 (av 35) representanter til stede. Kristina Grundt (MDG) forlot møtet kl.
15:08. Linn Tjønsø (MDG) ankom møtet igjen kl. 15:08. Organet var beslutningsdyktig med 35 (av
35) representanter til stede.
Ulf-Terje Eliassen fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 15:35. Beate Marie Paulsen ankom
møtet som vara kl. 15:35. Organet var beslutningsdyktig med 35 (av 35) representanter til stede.
Monique Jørgensen (H) fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl.15:50. Organet var
beslutningsdyktig med 34 (av 35) representanter til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef helse og
omsorg Stina Løkke, kommunalsjef oppvekst og kultur Arve Paulsen, kommunalsjef/assisterende
rådmann teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, plan- og næringssjef Odd Edvardsen,
arealplanlegger Åse Kongsbak, kommuneadvokat Cathrine Leistad, rådgiver Grethe Nissen,
avdelingsleder næring Odd Charles Karlsen, fagansvarlig skole Christer Ringheim, natur- og
miljøfaglig rådgiver Tom Eirik Ness, rådgiver Eva Wulff, natur- og miljøfaglige rådgiver Tor Harry
Bjørn og landbrukskonsulent Jan Georg Gulstad.
Terje Wikstrøm
Ordfører

Dina Kjølnes
Formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr.

Innhold

PS 107/21

Søknad om fritak fra verv som ordfører med mer - opprykk, nyvalg og
suppleringsvalg

PS 108/21

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

PS 109/21

Skileikanlegg Baksalen skole

PS 110/21

Valg Hammerfest ungdomsråd 2021 - 2022

PS 111/21

Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2020 - 2021

PS 112/21

Kvalitetsmelding for Hammerfestskolen 2020

PS 113/21

Fastsetting av forskrift om skuterløyper i tidligere Hammerfest kommune

PS 114/21

Miljø og næring - organisering

PS 115/21
Tilleggssaker

Godkjenning av protokoll KS

PS 116/21
PS 117/21
PS 118/21
PS 119/21
PS 120/21

Feste/salg av næringstomter
Nyvalg – varaordfører
Nyvalg i hovedutvalg for helse og omsorg
Nyvalg – Hammerfest Havn KF
Nyvalg – Vestfinnmarkrådet

Innkalling – godkjent.
Elisabeth Rønning (SV) fremmet forslag om å sette de fire følgende saker på dagsordenen; PS
117/21 valg av varaordfører, PS 118/21 nyvalg i hovedutvalget for helse og omsorg, PS 119/21
nyvalg Hammerfest Havn KF og PS 120/21 nyvalg Vest-Finnmark Rådet.
Kommunestyret besluttet enstemmig å sette sakene på dagsordenen. Kommunestyret besluttet
enstemmig å legge sak PS 117/21 Nyvalg – varaordfører til behandling etter sak PS 107/21 Søknad
om fritak fra verv som ordfører med mer – opprykk, nyvalg og suppleringsvalg. Resterende saker PS
118/21, PS 119/21 og PS 120/21 ble lagt til slutten av møtet.
Saksliste/dagsorden – godkjent.
Spørsmål stilt direkte i møtet:
Erik Lemika (SP)
- Finnes det et tall på hvor mange dyr reineieren har anledning til å sende hit?
Spørsmålet ble besvart av plan- og næringssjef Odd Edvardsen.
-

Kunne vi fått administrasjonen til å innhente tilbud på en kaldhall 20X40 meter, slik at disse
kan få ordnede treningsforhold også vinterstid?

Spørsmålet ble besvart av kommunalsjef/assisterende rådmann teknisk drift og eiendom Gunnar
Lillebo.
Eva Gebhardt Sjøtun (AP)
- Hvordan ivareta snømåking og snørydding hos mennesker med nedsatt funksjonsevne?
Spørsmålet ble besvart av rådmann Leif Vidar Olsen.

-

Vedlikehold av kirkebyggene, når blir det gjort?

Spørsmålet ble besvart av rådmann Leif Vidar Olsen.

PS 107/21 Søknad om fritak fra verv som ordfører med mer opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
Rådmannens forslag til vedtak:


Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Marianne Sivertsen Næss fra vervet som
ordfører, fast kommunestyremedlem, fast medlem av formannskapet og øvrige verv som
innehas av ordfører i Hammerfest kommune for resten av valgperioden.



Helena Engman Wikstrøm rykker opp som fast representant i kommunestyret for
Arbeiderpartiet



Som nytt fast medlem av formannskapet velges …



Som ny ordfører i Hammerfest kommune velges...



Ny ordfører trer inn som medlem i Fylkesmøte i KS, styremedlem i Hammerfest Industrifiske
AS og medlem i Vest-Finnmarkrådet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Christian Bergeton Klaussen fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag:


Som nytt fast medlem av formannskapet velges Kaia Fagerhaug



Som nytt varamedlem til formannskapet velges Silje Holmgren



Som ny ordfører velges Terje Wikstrøm

Lars Ivar Wæhre fremmet på vegne av Rødt, KRF, MDG, SP, H, FRP, Jan Tore Kvalnes (Uavh),
Tom-Kristian Tommen Hermo (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh) følgende endringsforslag:
Endringsforslag til kulepunkt 4:
«Som ny ordfører i Hammerfest kommune velges Lodve Svare».
Votering:
Votering rådmannens innstilling punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Votering rådmannens innstilling punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Votering forslag AP punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Votering forslag AP punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Votering forslag AP punkt 3 mot forslag fra Lars Ivar Wæhre - 19 stemmer for AP forslag, 16
stemmer for Lars Ivar Wæhres forslag. Forslag fra AP vedtatt.

Følgende partier stemte for forslag fra AP:
AP, SV
Følgende partier stemte for forslag fremmet av Lars Ivar Wæhre:
FRP, H, SP, Rødt, MDG, KRF, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Tom-Kristian Tommen Hermo (Uavh),
Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh).
Votering rådmannens innstilling punkt 5 – enstemmig vedtatt.

Vedtak


Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Marianne Sivertsen Næss fra vervet som
ordfører, fast kommunestyremedlem, fast medlem av formannskapet og øvrige verv som
innehas av ordfører i Hammerfest kommune for resten av valgperioden.



Helena Engman Wikstrøm rykker opp som fast representant i kommunestyret for
Arbeiderpartiet



Som nytt fast medlem av formannskapet velges Kaia Fagerhaug



Som nytt varamedlem til formannskapet velges Silje Holmgren



Som ny ordfører i Hammerfest kommune velges Terje Wikstrøm



Ny ordfører trer inn som medlem i Fylkesmøte i KS, styremedlem i Hammerfest Industrifiske
AS og medlem i Vest-Finnmarkrådet.

PS 108/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Formannskapets innstilling:


Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2012-2032 vedtas.



Nytt punkt.
4. Spreke Hammerfest
4.3 Mål og strategier
4. 4 Hammerfest – et senter for kultur og opplevelser.
Tillegg til punkt E «Formidle regionens språk, natur- og kulturarv, særlig med tanke på å
ivareta sjøsamisk språk og kultur.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Arne Myrseth fremmet på vegne av FRP følgende endringsforslag:
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
4.3 Mål og strategier
Mål – strategier (9) pkt. A
På en slik måte at tradisjonelle fiskerier sikres sine rettigheter.

Ingrid Petrikke Olsen fremmet på vegne av SV følgende endringsforslag:
Pkt 10B under 4,3 Mål og strategi.
Tilrettelegge for petroleumsindustrien med landbaserte mottak og driftsorganisasjoner. (Stryk
«vekst»).
Linn Tjønsø fremmet på vegne av MDG følgende tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt:
4.D Innføre arealregnskap i kommunen og tilstrebe arealnøytralitet.
Truls Olufsen Mehus fremmet på vegne av KRF følgende forslag:
Nytt punkt i tabell
4.3
9.i: Stimulere til økt grunderskap, mer entreprenørskap og flere familiebedrifter.
Lars Ivar Wæhre fremmet på vegne av Rødt følgende endringsforslag:
Endre 4.3, 10B, til «Tilrettelegge for annen bærekraftig industri med lavt klimaavtrykk, for eksempel
primærnæring».
10 E, til «Vurdere annen bærekraftig og miljøvennlig kraftproduksjon».
Jan Tore Kvalnes (Uavh) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt 4.3.10-D til
Arbeide for at Hammerfest videreutvikles som knutepunkt for elektrifiseringen av industrien.
Votering:
Votering forslag FRP – enstemmig vedtatt.
Votering forslag SV – 7 stemmer for, 28 stemmer mot.
Følgende partier stemte for:
SV, Rødt, MDG
Følgende partier stemte mot:
KRF, AP, FRP, H, SP, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian
Tommen Hermo (Uavh)
Votering forslag MDG – 27 stemmer for, 8 stemmer mot.
Følgende partier stemte for:
AP, SP, MDG, Rødt, SV: Yngve Nilsen, Laura Kjølås, Ingrid Petrikke Olsen, Jan Tore Kvalnes
(Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian Tommen Hermo (Uavh).
Følgende partier stemte mot:
SV: Elisabeth Rønning, KRF, H, FRP
Votering forslag KRF – enstemmig vedtatt.

Votering forslag Rødt punkt 1 – 6 stemmer for, 29 stemmer mot.
Følgende partier stemte for:
Rødt, MDG, SP
Følgende partier stemte mot:
AP, SV, KRF, H, FRP, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian
Tommen Hermo (Uavh)
Votering forslag Rødt punkt 2 – enstemmig vedtatt.
Votering forslag Jan Tore Kvalnes (Uavh) – 33 stemmer for, 2 stemmer mot.
Følgende partier stemte for:
AP, SV, MDG, KRF, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian
Tommen Hermo (Uavh), SP, H, FRP.
Følgende partier stemte mot:
Rødt
Votering formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak


Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2012-2032 vedtas.



Nytt punkt.
4. Spreke Hammerfest
4.3 Mål og strategier
4. 4 Hammerfest – et senter for kultur og opplevelser.
Tillegg til punkt E «Formidle regionens språk, natur- og kulturarv, særlig med tanke på å
ivareta sjøsamisk språk og kultur.



4.3 Mål og strategier
Mål – strategier (9) pkt. A
På en slik måte at tradisjonelle fiskerier sikres sine rettigheter.



Nytt kulepunkt:
4.D Innføre arealregnskap i kommunen og tilstrebe arealnøytralitet.



Nytt punkt i tabell
4.3
9.i: Stimulere til økt grunderskap, mer entreprenørskap og flere familiebedrifter.



10 E, til «Vurdere annen bærekraftig og miljøvennlig kraftproduksjon».



Punkt 4.3.10-D til
Arbeide for at Hammerfest videreutvikles som knutepunkt for elektrifiseringen av industrien.

PS 109/21 Skileikanlegg Baksalen skole

Formannskapets innstilling:


Hammerfest kommunestyre vedtar etableringen av skileikanlegg ved Baksalen skole.



Prosjektet har en kostnadsramme på kr 2.500.000 som fullfinansieres av eksterne midler.
Kommunestyre vedtar en forskuttering av spillemidlene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Votering: som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak


Hammerfest kommunestyre vedtar etableringen av skileikanlegg ved Baksalen skole.



Prosjektet har en kostnadsramme på kr 2.500.000 som fullfinansieres av eksterne midler.
Kommunestyre vedtar en forskuttering av spillemidlene.

PS 110/21 Valg Hammerfest ungdomsråd 2021 - 2022
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til nytt ungdomsråd.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Administrasjonen la frem ny innstilling til nytt ungdomsråd med riktig kjønnsbalanse i møtet.
Astrid Gaup Skancke (AP) ba organet vurdere hennes habilitet i saken grunnet hennes rolle som
saksbehandler. Organet besluttet enstemmig at representanten er inhabil jf. kommuneloven § 11-10
annet ledd. Representanten forlot møtet under behandling av saken. Organet var beslutningsdyktig
med 34 (av 35) representanter til stede.
Votering: som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret godkjenner forslag til nytt ungdomsråd.

PS 111/21 Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2020 - 2021
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmeldingen for Hammerfest ungdomsråd 2020 – 2021 godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Astrid Gaup Skancke (AP) ba organet vurdere hennes habilitet i saken grunnet hennes rolle som
saksbehandler. Organet besluttet enstemmig at representanten er inhabil jf. kommuneloven § 11-10

annet ledd. Representanten forlot møtet under behandling av saken. Organet var beslutningsdyktig
med 34 (av 35) representanter til stede.
Votering: som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Årsmeldingen for Hammerfest ungdomsråd 2020 – 2021 godkjennes.

PS 112/21 Kvalitetsmelding for Hammerfestskolen 2020
Formannskapets innstilling:


Hammerfest kommunestyre tar Tilstandsrapporten for grunnskolen i Hammerfest 2020 til
orientering.



Skolene skal sikre kvalitet på undervisning gjennom grunnleggende ferdigheter som lesing
og digitale ferdigheter, med konkrete tiltak som LES20, systematisk observasjon av lesing
(SOL), kompetanseheving på IKT og individuelt utstyr til elevene.



Skolene skal gjennomføre et systemisk arbeid med vurdering for også å kunne tilpasse
opplæringen.



Skolene skal arbeide for et godt og inkluderende læringsmiljø, arbeid mot mobbing blant
annet gjennom partnerskap mot mobbing og skape en god kultur for læring gjennom et godt
og gjensidig skole-hjem samarbeid.



Skolene skal gjennom videre implementering og utforsking av nytt læreplanverk endre og
forbedre egen praksis.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Votering: som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak


Hammerfest kommunestyre tar Tilstandsrapporten for grunnskolen i Hammerfest 2020 til
orientering.



Skolene skal sikre kvalitet på undervisning gjennom grunnleggende ferdigheter som lesing
og digitale ferdigheter, med konkrete tiltak som LES20, systematisk observasjon av lesing
(SOL), kompetanseheving på IKT og individuelt utstyr til elevene.



Skolene skal gjennomføre et systemisk arbeid med vurdering for også å kunne tilpasse
opplæringen.



Skolene skal arbeide for et godt og inkluderende læringsmiljø, arbeid mot mobbing blant
annet gjennom Partnerskap mot mobbing og skape en god kultur for læring gjennom et godt
og gjensidig skole-hjem samarbeid.



Skolene skal gjennom videre implementering og utforsking av nytt læreplanverk endre og
forbedre egen praksis.

PS 113/21 Fastsetting av forskrift om skuterløyper i tidligere
Hammerfest kommune
Formannskapets innstilling:




Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og
forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om kommunal
løypenett for snøskuter, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark». Kommunestyret
slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor det fremgår
hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, og hvilken
betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv. Kommunestyret opphever
«Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest, Finnmark" Kommunestyret opphever av
«Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Kvalsund, Finnmark..»
Løype 20 med avstikkere til Risvåg og Kultfjellvannet i forskrifter og snøskuterløypekart tas
inn.. Begrunnelse at RBD 20 har rein på ulovlig vinterbeite på Kvaløya, og innspill fra RBD
20 tas ikke tilfølge.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Ingrid Petrikke Olsen fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt nr 2.
Kommunestyret ber administrasjonen om å starte arbeidet med å innarbeide løype 20 med
avstikkere til Risvåg og Kultfjellvannet i forskrifter og snøscooterløypekart tas inn.
Ellen Birgitta Johansen fremmet på vegne av KRF følgende forslag:
Vi fremmer Rådmannens forslag til vedtak i saken.
Votering:
Votering forslag SV – 12 stemmer for, 23 stemmer mot.
Følgende partier stemte for:
SP: Erik Lemika, Lodve Svare, Rødt, MDG, SV, KRF
Følgende partier stemte mot:
AP, FRP, H, SP: Oddvar Linnes, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), TomKristian Tommen Hermo (Uavh)

Votering formannskapets innstilling mot forslag fra KRF– 23 stemmer for formannskapets innstilling,
12 stemmer for forslag KRF. Formannskapets innstilling vedtatt.
Følgende partier stemte for formannskapets innstilling:
Sp: Oddvar Linnes, AP, H, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), TomKristian Tommen Hermo (Uavh), FRP

Følgende partier stemte for forslag fra KRF:
SP: Lodve Svare, Erik Lemika, KRF, MDG, SV, Rødt

Vedtak


Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og
forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om kommunal
løypenett for snøskuter, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark». Kommunestyret
slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor det fremgår
hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, og hvilken
betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv. Kommunestyret opphever
«Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest, Finnmark" Kommunestyret opphever av
«Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Kvalsund, Finnmark..»



Løype 20 med avstikkere til Risvåg og Kultfjellvannet i forskrifter og snøskuterløypekart tas
inn.. Begrunnelse at RBD 20 har rein på ulovlig vinterbeite på Kvaløya, og innspill fra RBD
20 tas ikke tilfølge.

PS 114/21 Miljø og næring - organisering
Formannskapets innstilling:


Ny avdeling opprettes som avdeling for næring, miljø og klima.



1 fagansvarlig for avdelingen, 2 næringsmedarbeidere, 1 landbrukskonsulent og 2 natur- og
miljørådgivere. Det bes videre om at administrasjonen vurderer å legge funksjoner/stillinger
til den nye avdelingen dersom dette er naturlig.



Avdelingen blir organisatorisk plassert i nytt stabsområde under rådmannen.



Kommunestyret ber rådmannen innarbeide klimabudsjett, som nødvendige styringsverktøy
for arbeidet mot en nullutslippskommune, inn under oppgaver i den nye avdelingen.



Organiseringen iverksettes fra 01.01.2022.



Formannskapet ber rådmann orientere om hvordan næring og miljøavdeling skal være en
motor i det grønne skiftet, skape ny aktivitet og synergier ved å koble næring og miljø
sammen og samtidig heve status for miljøarbeidet.



Videre hvordan miljøarbeidets status kan synliggjøres/heves i samme stab som det tilhører i
dag og legge inn en stilling som fagansvarlig med kompetanse på det grønne skiftet. Dette
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021

Behandling
Christian Bergeton Klaussen fremmet på vegne av AP følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Votering utsettelsesforslag AP – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

PS 115/21 Godkjenning av protokoll KS
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra 23.09.2021 godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Votering: som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll fra 23.09.2021 godkjennes.

PS 116/21 Feste/salg av næringstomter
Rådmannens forslag til vedtak:


Kommunestyret vedtar å ikke åpne for salg av næringstomter, men opprettholde ordningen
med festeavtaler.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Votering: som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret vedtar å ikke åpne for salg av næringstomter, men opprettholde ordningen med
festeavtaler.

PS 117/21 Nyvalg - varaordfører
Rådmannens forslag til vedtak:


Som ny varaordfører for resten av valgperioden velges ...

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Christian Bergeton Klaussen fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag:
Som ny varaordfører for resten av valgperioden velges Elisabeth Rønning.

Vegard Loke Rønning fremmet på vegne av KRF, H, FRP, SP, R, MDG, Jan Tore Kvalnes (Uavh),
Tom-Kristian Tommen Hermo (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh) følgende forslag:
Som ny varaordfører velges Lodve Svare
Votering:
Votering forslag AP mot forslag fremmet av Vegard Loke Rønning – 19 stemmer for forslag AP, 16
stemmer for Vegard Loke Rønnings forslag. Forslag fra AP vedtatt.
Følgende partier stemte for forslag AP:
AP, SV
Følgende partier stemte for forslag fremmet av Vegard Loke Rønning:
KRF, H, FRP, SP, R, MDG, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), TomKristian Tommen Hermo (Uavh).

Vedtak
Som ny varaordfører for resten av valgperioden velges Elisabeth Rønning.

PS 118/21 Nyvalg i hovedutvalg for helse og omsorg
Rådmannens forslag til vedtak:


Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Terje Wikstrøm fra verv som fast medlem og
leder i hovedutvalg for helse og omsorg.



Som nytt fast medlem velges...



Som ny leder velges...

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Elisabeth Rønning fremmet på vegne av SV og AP følgende endringsforslag:
Som nytt fast medlem velges Lodve Anders Svare
Som ny leder for hovedutvalget for helse og omsorg velges Lodve Anders Svare
Votering:
Votering rådmannens innstilling punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Votering forslag SV punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Votering forslag SV punkt 2 – enstemmig vedtatt.

Vedtak


Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Terje Wikstrøm fra verv som fast medlem og
leder i hovedutvalg for helse og omsorg.



Som nytt fast medlem velges Lodve Anders Svare



Som ny leder for hovedutvalget for helse og omsorg velges Lodve Anders Svare

PS 119/21 Nyvalg - Hammerfest havn KF
Rådmannens forslag til vedtak:


Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Terje Wikstrøm fra verv som fast medlem og
leder i styret for Hammerfest havn KF.



Som nytt fast medlem velges...



Som ny leder velges…

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Elisabeth Rønning fremmet på vegne av SV og AP følgende forslag:
Oddvar Linnes velges som nytt fast medlem i havnestyret.
Christian Bergeton Klaussen fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag:
Som ny havnestyreleder velges Kaia Fagerhaug
Som ny nestleder velges John Wahl
Lodve Svare fremmet på vegne av KRF, H, FRP, MDG, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie
Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian Tommen Hermo (Uavh), SP følgende forslag:
Som ny leder av styret i Hammerfest Havn KF velges Trus Olufsen Mehus.
Lodve Svare fremmet på vegne av KRF, H, MDG, FRP, SP, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie
Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian Tommen Hermo (Uavh) følgende forslag:
Som nestleder i styret i Hammerfest Havn KF velges Truls Olufsen Mehus
Lodve Svare fremmet på vegne av KRF, H, FRP, Rødt, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie
Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian Tommen Hermo (Uavh), MDG, SP følgende forslag:
Rådmannen bes forberede nyvalg/omorganisering av styret i Hammerfest Havn KF på neste
kommunestyremøte.
Votering:
Votering rådmannens innstilling punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Votering forslag SV og AP (nytt fast medlem) – enstemmig vedtatt.
Votering forslag SV og AP punkt 1 (havnestyreleder) mot forslag fra Lodve Svare– 19 stemmer for
forslag AP og SV, 13 stemmer for forslag fra Lodve Svare, 2 stemmer blankt. Forslag fra AP og SV
vedtatt.
Følgende partier stemte for forslag AP og SV:
SV og AP
Følgende partier stemte for fellesforslag:
KRF, SP, FRP, H, MDG, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian
Tommen Hermo (Uavh)

Følgende partier stemte blankt:
Rødt
Votering forslag AP og SV punkt 2 (nestleder) mot forslag fra Lodve Svare– 19 stemmer for forslag
AP og SV, 15 stemmer for forslag fra Lodve Svare. Forslag fra AP og SV vedtatt.
Følgende partier stemte for forslag AP og SV:
SV og AP
Følgende partier stemte for forslag fra Lodve Svare:
KRF, SP, FRP, H, MDG, Jan Tore Kvalnes (Uavh), Heidi Marie Mauno Sletten (Uavh), Tom-Kristian
Tommen Hermo (Uavh), Rødt
Votering forslag fremmet av Lodve Svare (om nyvalg) – enstemmig vedtatt.

Vedtak


Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Terje Wikstrøm fra verv som fast medlem og
leder i styret for Hammerfest havn KF.



Oddvar Linnes velges som nytt fast medlem i havnestyret.



Som ny havnestyreleder velges Kaia Fagerhaug



Som ny nestleder velges John Wahl



Rådmannen bes forberede nyvalg/omorganisering av styret i Hammerfest Havn KF på neste
kommunestyremøte.

PS 120/21 Nyvalg - Vestfinnmarkrådet
Rådmannens forslag til vedtak:


Som nytt fast medlem i Vestfinnmarkrådet velges...



Som personlig vararepresentant velges...

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2021
Behandling
Elisabeth Rønning fremmet på vegne av SV og AP følgende forslag:
Som nytt fast medlem i Vest-Finnmark Rådet velges Arne Myrseth.
Elisabeth Rønning fremmet på vegne av SV følgende utsettelsesforslag:
Kulepunkt 2 om valg av personlig vara utsettes til neste møte.
Votering:
Votering forslag SV og AP – enstemmig vedtatt.
Votering forslag SV – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som nytt fast medlem i Vest-Finnmark Rådet velges Arne Myrseth.
Kulepunkt 2 om valg av personlig vara utsettes til neste møte.

