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FRA HELSE STAVANGER HF  

 

Behandling: 

 

 

 

John Peter Hernes (H) fratrådte som inhabil. Snorre Loen (H) inntok hans plass. 

 

Kristine Gramstad (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, FrP, SV, Sp, Pp, MDG, de 

uavhengige representantene Helge Solum Larsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og 

Marcela Molina: 

 

« 
1. Stavanger kommune ser det som svært positivt at Helse Stavanger HF har fulgt oppfordringen fra 

formannskapets vedtak 21.08.14, om å legge til rette for en bred høring av konseptrapporten. 

2. Stavanger kommune vil bidra aktivt med tilrettelegging for realisering av det alternativet som Helse 

Vest HF velger. 

3. Stavanger kommune anbefaler Helse Stavanger HF å inkludere Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som beslutningskriterium. 

4. Stavanger kommune anbefaler følgende for det videre arbeid med alternativene: 

a. At valgt konsept utvikles med å optimalisere løsninger for samhandling mellom sykehus, utdanning, 

forskning og næringsliv.  

b. At valgt konsept utvikles for optimal samhandling med kommunehelsetjenestene i regionen. 

c. At valgt alternativ ikke bidrar til å øke transportbehovet i regionen. 

d. At det allerede nå planlegges for et kommende helsefaglig fakultet på, eller i tilknytning til, 

sykehusområdet. 

e. Det forventes at nytt sykehus blir planlagt i henhold til kommuneplanens krav om arealintensiv 

tomteutnyttelse. 



f. Stavanger kommune vil påpeke at overflateparkering for en virksomhet av denne størrelsen fremstår 

som lite realistisk å få realisert i kommunen. 

5. Stavanger kommune anbefaler Våland for lokalisering av nytt sykehus. Det må i det videre arbeidet 

sikres løsninger for samhandling og samarbeid mellom sykehuset, forskning, utdanning og næringsliv. 

a. Stavanger kommune vil aktivt bidra med areal, planlegging og tilrettelegging for at en delt 

utbygging på Våland skal sørge for at sykehusdriften i overgangsperioden blir optimal, både for 

pasienter og ansatte. 

b. Det er under regulering areal i Paradis for kontorbygg som kan brukes til offentlig eller privat 

medisinsk forskning og/eller medisinsk fakultet. Stavanger kommune anbefaler styret i Helse 

Stavanger HF se på Paradis som areal som kan supplere det nye sykehuset med tilstøtende 

virksomheter som sikrer regionen nødvendig, fremtidig medisinsk tyngde». 

 

 

Kjartan Lunde (V) tok opp følgende endringsforslag  til punkt 5 fremmet i formannskapets møte 

24.9.2015 på vegne av H, KrF og V: 

 

Punkt 5:  

Stavanger kommune mener at det er i et regionalt perspektiv/tilknytning til UiS er 

Ullandhaugalternativet primærvalget. Det er en forutsetning at kollektivtilbudet bedres radikalt bl. a. 

skal skinnegående transport utredes snarest. 

 

Det sekundære valget er Våland. Det må i det videre arbeidet med dette eventuelle alternativet 

sikres løsninger for samhandling og samarbeid mellom sykehuset og forskning og utdanning og 

næringsliv.» 

 

 

Kjartan Alexander Lunde (V) tok opp følgende sekundære forslag fremmet i formannskapets møte 

24.9.2015: 

 

«Dersom Vålandsalternativet velges, er det naturlig å vurdere en delt løsning med Paradisområdet.» 

 

 

Eirik Faret Sakariassen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

«1. Skinnegående kollektivtransport til nytt SUS utredes, uansett lokalisering». 

 

 

Per A. Torbjørnsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

«Stavanger kommune anbefaler at det tas opp drøftinger med overordnet myndighet for å sikre 

tilstrekkelig finansering til at utbyggingen kan skje i ett byggetrinn». 

 

 

 

Votering: 

Gjeldende innstilling pkt.1 ble enstemmig vedtatt. 

Gjeldende innstilling pkt. 2 fikk 33 stemmer (H, KrF, V, Rødt). 

Fellesforslag pkt. 2 på vegne av Ap, FrP, SV, Sp, Pp, MDG, de uavhengige representantene Helge 

Solum Larsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina ble vedtatt med 34 

stemmer (Ap, FrP, SV, Sp, Pp, MDG, de uavhengige representantene Helge Solum Larsen, Ståle 

Johan Knutsen, Jone Andersen, Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina). 

Gjeldende innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslag pkt. 4a, b, c, d, e ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslag pkt. 4f på vegne Ap, FrP, SV, Sp, Pp, MDG og de uavhengige representantene Helge 

Solum Larsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina ble vedtatt med 37 



stemmer (Ap, H(3)(Eli Aga), Kjell Erik Grøsfjeld og Inge Anda) FrP, SV, Sp, Pp, MDG, de 

uavhengige representantene Helge Solum Larsen, Ståle Johan Knutsen, Jone Andersen, Odd Erik 

Hansgaard og Marcela Molina). 

Endringsforslag pkt. 5 på vegne av H, KrF og V fikk 33 stemmer (H, KrF, V, Rødt). 

Fellesforslag pkt. 5a på vegne av Ap, FrP, SV, Sp, Pp, MDG, de uavhengige representantene Helge 

Solum Larsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina ble vedtatt med 34 

stemmer (Ap, FrP, SV, Sp, Pp, MDG, de uavhengige representantene Helge Solum Larsen, Ståle 

Johan Knutsen, Jone Andersen, Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina). 

Fellesforslag pkt. 5b på vegne av Ap, FrP, SV, Sp, Pp, MDG, de uavhengige representantene Helge 

Solum Larsen, Ståle Johan Knutsen, Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina ble vedtatt med 42 

stemmer (Ap, FrP, V, KrF(3)(Bjørg Tysdal Moe, Per Endre Bjørnevik og Marie Ljones Brekke) SV, 

Sp, Pp, MDG, de uavhengige representantene Hilde Karlsen, Helge Solum Larsen, Ståle Johan 

Knutsen, Jone Andersen, Odd Erik Hansgaard og Marcela Molina). 

SV’s tilleggsforslag ble vedtatt med 35 stemmer (H, KrF(3) (Bjørg Tysdal Moe, Per Endre Bjørnevik 

og Marie Ljones Brekke) V, SV, Rødt og den uavhengige representanten Marcela Molina). 

V’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

Bystyrets flertallsvedtak: 

 

1. Stavanger kommune ser det som svært positivt at Helse Stavanger HF har fulgt oppfordringen 

fra formannskapets vedtak 21.08.14, om å legge til rette for en bred høring av 

konseptrapporten. 

2. Stavanger kommune vil bidra aktivt med tilrettelegging for realisering av det alternativet som 

Helse Vest HF velger. 

3. Stavanger kommune anbefaler Helse Stavanger HF å inkludere Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som beslutningskriterium. 

4.  Stavanger kommune anbefaler følgende for det videre arbeid med alternativene: 

 a. At valgt konsept utvikles med å optimalisere løsninger for samhandling mellom sykehus, 

utdanning, forskning og næringsliv.  

b. At valgt konsept utvikles for optimal samhandling med kommunehelsetjenestene i 

regionen. 

c. At valgt alternativ ikke bidrar til å øke transportbehovet i regionen. 

d. At det allerede nå planlegges for et kommende helsefaglig fakultet på, eller i tilknytning til, 

sykehusområdet. 

e. Det forventes at nytt sykehus blir planlagt i henhold til kommuneplanens krav om 

arealintensiv tomteutnyttelse. 

f. Stavanger kommune vil påpeke at overflateparkering for en virksomhet av denne størrelsen 

fremstår som lite realistisk å få realisert i kommunen. 

 

5. Stavanger kommune anbefaler Våland for lokalisering av nytt sykehus. Det må i det videre 

arbeidet sikres løsninger for samhandling og samarbeid mellom sykehuset, forskning, 

utdanning og næringsliv. 

a. Stavanger kommune vil aktivt bidra med areal, planlegging og tilrettelegging for at en delt 

utbygging på Våland skal sørge for at sykehusdriften i overgangsperioden blir optimal, både 

for pasienter og ansatte. 

b. Det er under regulering areal i Paradis for kontorbygg som kan brukes til offentlig eller 

privat medisinsk forskning og/eller medisinsk fakultet. Stavanger kommune anbefaler styret i 

Helse Stavanger HF se på Paradis som areal som kan supplere det nye sykehuset med 

tilstøtende virksomheter som sikrer regionen nødvendig, fremtidig medisinsk tyngde. 

 

6. Stavanger kommune anbefaler at det tas opp drøftinger med overordnet myndighet for å sikre 



tilstrekkelig finansering til at utbyggingen kan skje i ett byggetrinn. 

 

7. Skinnegående kollektivtransport til nytt SUS utredes, uansett lokalisering. 
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