
 

Politisk nivå Møteprotokoll 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtested: Digitalt -  

Dato: 22.06.2021 

Tidspunkt: 10:00 - 16:45 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Siss-Mari Solli Medlem RØDT  
Bjørn Roald Mikkelsen Medlem H  
Tommy Berg Medlem SV  
Trine Noodt Medlem V  
Anita Håkegård Pedersen Medlem UAV  
Ole Steinar Østlyngen Medlem AP  
Frode Lindahl Medlem MDG  
Monica Nielsen Leder AP  
Albert Georg Vekve Varamedlem FRP Ronny Berg 
Liv Unni Opgård Varamedlem SP Jan Martin Rishaug 
Kristin Jensen Medlem AP  
Siv Kristin Ryeng Varamedlem AP Bernt Johan Berg 
Claus Jørstad Medlem FRP  
Nils Åge Arnesen Varamedlem FRP Odd Eilert Persen 
Odd Erling Mikalsen Medlem FRP  
Alf Ingulv Bjørn Medlem AP  
Tine Klevstad Medlem AP  
Kim Hammari Varamedlem FRP Svein Yngvar Berg 
Alex Bjørkmann Medlem H  
Heidi Dahl Varamedlem SP Jørn Suhr 
Tore Grøtte Medlem SV  
Jørund Haldor Greibrokk Varamedlem V Asbjørn Danielsen 
Tommy Hæggernæs Medlem V  
Knut Klevstad Varamedlem KRF Karin Arnesen Hamnevoll 
Hege Christin Bjørkmann Medlem H  
Laila Victoria Pedersen Medlem FRP  
Steinar Karlstrøm Medlem AP  
Kåre Simensen Medlem AP  
Bengt Rune Strifeldt Medlem FRP  



Vilde Hirsti Danielsen Varamedlem RØDT Britt Karin Søvik 
Knut-Erik Bull Hammari Medlem SP  
Sigurd Jentoft Pedersen Medlem SP  
Vegar Einvik Heitmann Medlem SP  
Leif Birger Mækinen Varamedlem SV Kristina Johnsen 
Per Hindenes Varamedlem AP Øystein Sedolf Pedersen 
Jan Martin Rishaug Medlem SP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Gro Anita Parken driftsansvarlig Politisk Sekretariat 
Bjørn-Atle Hansen rådmann 

 

Merknad i møte: 

___________________________                    _______________________________   

Monica Nielsen                                                 Gro Anita Parken 

  

  

_________________________                        _______________________________ 

Hege Bjørkmann                                               Sigurd Jentoft Pedersen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valg av setteordfører: 
Tommy Berg foreslås. 
Votering: Vedtatt enstemmig. 

  

Permisjoner: 
Vilde Hirsti Danielsen fra kl 14.10, under sak 51, tilbake fra sak 52 
Siss Mari Solli  kl 14.00,  fra sak 51 



Vegar Einvik Heitmann fra kl 14.30, fra sak 51 
Sigurd Pedersen fra kl 1445, under sak  52 
Claus Jørstad fra kl 15.30, etter sak 62 
Hege Bjørkmann fra kl 16.30, etter uttalelse nr 1 
Jan Martin Rishaug tiltrer fra sak 53 

  

Interpellasjon: 

Habilitetsvurdering: Heidi Dahl ble enstemmig erklært habil. 

Interpellasjon fra Høyre v/Alex Bjørkmann: 

Godkjenningsmodell for fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene  

Et større mangfold av leverandører av pleie- og omsorgstjenester bidrar til bedre kvalitet, bedre 
kapasitet og gir brukerne av helse- og omsorgstjenestene våre makt over egen hverdag.  

Stortinget har nå vedtatt den nye godkjenningsmodellen for fritt brukervalg i helse- og 
omsorgstjenestene. Det vil fortsatt være frivillig for kommunene om de vil innføre en 
godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Ordningen vil føre til at kommuner som politisk beslutter å 
innføre fritt brukervalg, raskere og enklere kan innføre ordningen.  

En godkjenningsmodell for fritt brukervalg betyr at brukerne kan velge private og ideelle leverandører 
som kommunen på forhånd har godkjent.  Kommunen fastsetter prisen på forhånd, slik at de private og 
ideelle leverandørene konkurrerer på kvalitet, og ikke på pris. Leverandørene kan innrette seg med ulike 
satsinger som er ønsket av innbyggerne, for eksempel fast personellgruppe, gitte språkkunnskaper, faste 
besøkstider eller andre aktiviteter.  

At det er mulighet til å velge mellom godkjente leverandører endrer maktforholdet i møte med 
kommunen for både pasient, bruker og pårørende. Godkjenningsordningen gir kommunen trygghet for 
at private leverandører oppfyller kommunens krav, og det gir brukerne trygghet ved at kommunene har 
gått god for den private leverandøren. Det gir brukerne ikke bare klagerett, men også i praksis bytterett. 
Dette er et tydelig signal om at valgfrihet er viktig for pasienter, brukere og pårørende. 

Erfaringer fra andre land og enkelte norske kommuner viser at pasienter og brukere er fornøyd med å 
kunne velge leverandører av eksempelvis hjemmesykepleie selv. Erfaringene viser også at kommuner får 
bedre oversikt over tjenester i kommunal egenregi.  

Høyre mener valgfrihet og mangfold gir bedre tjenester til brukere og pasienter.  

 Støtter ordføreren oss i at valgfrihet fører til bedre trygghet og bedre kvalitet for brukerne av 
våre helse- og omsorgstjenester?  

 Vil ordføreren legge til rette for fritt brukervalg i kommunen?  

 Vil ordføreren ta initiativ til å godkjenne flere leverandører av helse- og omsorgstjenester 
etter den nye godkjenningsmodellen for fritt brukervalg?  

  

Svar fra ordfører v/Kristin Jensen: 

Saken ble behandlet i Stortinget 11. juni og ble vedtatt med 44(H, Frp, V, en uavhengig, og KrF)mot 42 
stemmer (Ap, SV, Sp, MdG og R). 



Det vil være opp til kommunen om en ønsker å innføre en slik modell, men det er ikke lagt opp til en 
kommunal behandling foreløpig. Det er også trolig at ved et regjeringsskifte etter valget vil et rødgrønt 
flertall gjør endringer i tråd ny politisk plattform. 

Det er derfor en god strategi for Alta kommune å avvente hva en eventuelt ny regjering vil gjøre, og 
uansett avvente til loven faktisk er sanksjonert. 

Vi er ikke enig i Høyre sin vurdering av at lovendringen handler om valgfrihet. Vi mener at helse-og 
omsorgstjenester er det offentliges ansvar og et ansvar som ikke gjøres til en kommersiell aktivitet. 

  

Alta kommune er inne i en større omlegging av pleie- og  omsorgstjenestene, inkludert en økning av 
hjemmebaserte tjenester.  Det er  foreløpig ikke vurdert å bruke flere leverandører som en del av 
kommunens tjenestetilbud. Kommunen jobber nå med å dimensjonere tilbudet riktig og å få redusert 
antallet institusjonsplasser i tråd med dette . I tillegg er det viktig  med brukermedvirkning i en slik 
prosess. Å ha ett samspill med brukerne er alfa omega for å få en god tjeneste. En omlegging av 
tilbudet  til å omfatte valg av private leverandører, vil kreve nye utredninger og gjennomganger.   

  

  

Uttalelser 

1. Uttalelser fra kommunestyret - Omforent 
 Årøya  

Alta kommune mener det er svært beklagelig og kritikkverdig at Finnmark fylkeskommune og Troms- og 
Finnmark fylkeskommune gjennom hele fem år har skapt utrygghet og usikkerhet rundt 
transportløsningene for innbyggere og næringsdrivende på Årøya. Det er svært beklagelig og 
kritikkverdig at Finnmark fylkeskommune overhodet ikke tok innover seg den lokale kunnskapen som 
advarte mot de løsninger som Fylkeskommunen valgte å iverksette. Innbyggere og næringsdrivende på 
Årøya har behov for å få tilbake en transportløsning som fungerte før endringer ble vedtatt i 2016. 
Alta kommune mener det nå er på høy tide å avslutte et fem år langt feilslått eksperiment, med 
innbyggere og næringsdrivende på Årøya som gissel. Familier er dessverre blitt tvunget til å avvikle sitt 
livsverk på grunn av fylkeskommunens feilslåtte politikk. 
Det er nå på høy tid å sikre forutsigbarhet for innbyggere og næringsdrivende på Årøya, både med 
hensyn til eksisterende næringsliv og fremtidig næringsutvikling. Det er svært viktig å sikre 
forutsigbarhet for at bønder får levert melk, diesel og annet nødvendig utstyr på en hensiktsmessig 
måte til og fra Årøya. 
Dagens løsning med hurtigbåt fra Alta gir heller ikke tilstrekkelig beredskap til 
veterinær,Brann,helse,politi, på ordinære eller akuttoppdrag til Årøya og det er viktig at en iverksetter 
nødvendig vedlikehold på fergekaia på Mikkelsby slik at den ikke forfaller. 
Alta kommune krever at Fylkesrådet i Troms- og Finnmark Fylkeskommune går tilbake til en løsning med 
et fergesamband på strekningen Mikkelsby-Kongshus, og at det settes inn en ferge på strekningen som 
er egnet til sambandet. 

- Sendes samferdselavdelingen i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Votering: Uttalelsen vedtatt enstemmig. 

  



2. Uttalelse fra kommunestyret - Omforent: 
Kommunestyret i Alta viser til rapporten: Tilsyn med ambulanseflytjenesten, som viser 
at befolkningen i Nord-Norge ikke har en forsvarlig ambulanseflytjeneste. 
Kommunestyret i Alta er svært bekymret over den alvorlige kritikken som framkommer Helsetilsynets 
rapport. De svært alvorlige forholdene som er avdekket utgjør en trussel for liv og helse i Nord-Norge og 
pasientene har ikke fått forsvarlige, koordinerte og helhetlige flyambulansetjenester. Dette er ikke en 
akseptabel situasjon.   

Når minutter er avgjørende for liv og helse må tjenesten fungere optimalt for befolkningen i Nord Norge 
som har lang vei til sykehus.  

Helsetilsynet viser til at det er interne forhold som helseforetaket har ansvaret for som fører til 
forsinkelser for pasientene i Nord Norge. Det vises her særlig til rapportens konklusjoner på for 
tidkrevende prosesser for rekvirering og bruk av ambulansefly, for tidkrevende avklaring av forsvarlig 
behandlingssted før transport, at det forekommer mangel på medisinsk følgepersonell, på vaktbytter, og 
på koordinering av ambulansebil og ambulansefly. Alta kommunestyre vil i tillegg vise til at det som 
fremkommer av rapporten er brudd på spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1 a, 2-1 e, 2-2, 3- 1 og 3-4 a, jf. 
helseforetaksloven § 2a, akuttmedisinforskriften §§ 1, 4 og 10 og forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9. 

Dette tyder på at Helse Nord, LAT HF og UNN ikke har tilstrekkelige kvalitetsikringssytemer og at dette 
er en situasjon som har vedvart over tid. Det er lite tillitvekkende at disse virksomhetene ikke har gode 
nok rutiner for å oppebære kvaliteten i tjenesten, og det er spesielt alvorlig at Helse Nord har unnlatt å 
følge opp det ansvaret de har for å sikre at flyambulansetjenesten fungerer slik den skal.   Disse 
utfordringene må helseforetaket, som har hovedansvaret, straks iverksetter tiltak i forhold til. Tilliten fra 
samfunn og pasienter må gjenoppbygges gjennom åpenhet i de nødvendige endringsprosessene, og Alta 
kommune forventer å bli orientert om hvilke tiltak som vil bli iverksatt.  

Alta kommunestyre viser også til de Nord Norske statsforvalterne Elisabeth Vik Aspaker og Tom Cato 
Karlsen som har uttalt følgende: «Det må være trygt å bo også i vår nordligste landsdel, også ved behov 
for øyeblikkelig hjelp og når hvert minutt teller. At svikten i luftambulansetjenesten skjer i Nord-Norge, 
der pasientene har lengst vei til sykehus og er kritisk avhengig av luftambulansen, gjør saken ekstra 
bekymringsfull». 

Alta kommunestyre forventer at Helse Nord som har ansvaret for dette umiddelbart tar tak og sikrer en 
kvalitativ tjeneste som er i henhold til det som forventes, pasienter i Nord Norge med behov for 
øyeblikkelig hjelp må tilbys forsvarlig, koordinerte og helhetlige ambulansetjenester! 

Alta kommunestyre ser med stor bekymring på at helseforetaket ikke har oppfylt sitt ansvar for 
tilrettelegging og styring av ambulanseflytjenestens aktiviteter og svikten i planleggingen, 
gjennomføringen, evalueringen og korrigeringen av den viktige ambulanseflytjenesten. Det forventes at 
dette tas tak i øyeblikkelig av helseforetaket slik at rask transport til nødvendig øyeblikkelig helsehjelp 
sikres for befolkingen i Nord Norge når minuttene til helsehjelp er avgjørende for liv og helse. 

- Sendes Helse Nord og  Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Votering: Uttalelsen vedtatt enstemmig. 

  

3. Uttalelse fra kommunestyret - Omforent: 
Finnmarkssykehuset - overskridelser 

Alta kommunestyre registrerer at Finnmarksykehuset varsler om overskridelser som blant annet kan bli 
dekket inn ved at pasienter skal skrives ut tidligere enn inneværende praksis.  



Konsekvensen av en slik praksis er at Finnmarkssykehuset flytter både sitt ansvar og sine økonomiske 
forpliktelser til kommunene der pasientene bor. 

Alta kommunestyre tar sterk avstand fra at pasientene skal få redusert antall liggedøgn samt at 
operasjoner kan bli utsatt av økonomiske årsaker.   

Alta kommunestyre forventer at Finnmarkssykehuset følger opp de avtaler som er gjeldene, og viser til 
at klinikk Alta er dimensjonert for 20 senger.    

Behovet for økte tjenester, forventningene i Jeløyerklæringen og vedtak i Stortinget må følges opp og gi 
et styrket tilbud på klinikk Alta. 

-Sendes Finnmarksykehuset og Helse Nord 

  

Votering: Uttalelsen vedtatt enstemmig. 



Kommunestyrets behandling av sak 52/2021 i møte den 22.06.2021: 

Behandling 

 

Tilstede: 32 stemmeberettigede. 

Habilitetsvurdering: Bengt Rune Strifeldt ble enstemmig erklært habil. 
Tilleggsforslag fra V: 

Alta kommunestyre ønsker en løsning i tråd med alternativ 1.med et kjøpesenter i to etasjer (1. og 2. 
etasje) med boliger i to etasjer.  

Votering: Forslaget falt med 4 mot 28 stemmer ( V, MDG stemte for) 
Innstillingen vedtatt enstemmig.  

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan (detaljregulering) for B9, Alta 
sentrum, bestående av plankart datert 22.03.21, bestemmelser og planbeskrivelse, datert 31.05.2021. 


