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Dato:
Tid:

Styret for kultur, omsorg og undervisning
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
11.05.2016
09:00 – 12:15

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Berit Hågensen
Maria Reite Nilsen
Tom-Kristian Tommen Hermo
Elin Mølmann Holmgren
Eva Gebhardt Sjøtun
Luis Alejandro Vargas Moleres
Chris Jørgensen
Vigdis Guleng

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
H

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Tarjei Jensen Bech
Willy Olsen
Monique Jørgensen

Nestleder
Medlem
Medlem

AP
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Haldis Olsen
Tom Christian Robertsen

Tarjei Jensen Bech
Monique Jørgensen

AP
H

10 representanter (av 11) til stede.
Tom- Kristian Tommen Hermo (AP) var inhabil under behandling av sak 29/16 og 30/16 og
forlot møtet kl. 11:50. 9 representanter (av 11) til stede.
Berit Hågensen (AP) var inhabil under behandling av sak 30/16 og forlot møtet kl. 12:00. 8
representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen,
kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, kommuneadvokat Cathrine
Leistad, juridisk rådgiver Linda Karlstad, skolefaglig rådgiver Christer Ringheim, prosjektsjef
Håkon Rønbeck, prosjektleder Petter Næss og fagleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss.

Underskrift:
Berit Hågensen
Leder

Lena Røbekk
administrasjonskonsulent

Saksliste
Saksnr

Innhold

Lukket

PS 23/16

Brukermedvirkning Baksalen skole

PS 24/16

Planstrategi 2016-2019

PS 25/16

Forbud mot dyr ved sirkusforestillinger i Hammerfest kommune

PS 26/16

Søknad om serveringsbevilling - Café Cozy AS

PS 27/16

Godkjenning av protokoll

PS 28/16

Tildeling av Hammerfest kommunes idrettsstipend for 2016
Unntatt offentlighet – Offl. § 26, 2. ledd. Offentliggjøres 17. mai

X

PS 29/16

Tildeling av Hammerfest kommunes kulturstipend for 2016
Unntatt offentlighet – Offl. § 26, 2. ledd. Offentliggjøres 17. mai

X

PS 30/16

Tildeling av Hammerfest kommunes kulturpris for 2016
Unntatt offentlighet – Offl. § 26, 2. ledd. Offentliggjøres 17. mai

X

Innkalling – godkjent.
Sakslista/dagsorden:
Sakene 23/16 til og med 30/16 – godkjent.
Det ble i forbindelse med sak 23/16 gitt en muntlig orientering v/prosjektleder Petter Næss.
I sakene 28/16, 29/16 og 30/16 ble møtet besluttet lukket jfr. kommuneloven § 31 nr. 5 jf.
offentlighetsloven § 26, 2. ledd.
Muntlig orientering:
 Ansvar og oppgaver i sektor Helse og omsorg v/kommunalsjef Violet Karoliussen.
Kommuneadvokat Cathrine Leistad informerte om vedtak vedrørende klage fra Kaikanten til
Fylkesmannen som omhandler inndragning av skjenkebevilgning.
Spørsmål stilt direkte i møtet:
Tom- Kristian Tommen Hermo (AP):
- Hva har skjedd med vedtak gjort i KOU 02.03.16 og i Formannskapet 03.03.16
vedrørende bilder av Kåre Kivijervi? Har det vært noen dialog?
Spørsmålet ble besvart av kommunalsjef Geir Nesse.
-

Hvordan er banestatus? Hvor mange lag stiller til seriespill 2016? Kan fotballen bruke
gressbanen? Blir fotballbingen ved Svarthammeren ferdig i år? Hva er planen for den
gamle fotballplassen på Nissenjordet? Kan det kjøpes snøfresere til bruk i ballbinger i
vintersesongen?
Spørsmålet ble besvart av fagleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss.

-

Tilstandsrapport Isbjørnhallen/Breidablikk/Sanitetsbadet?
Spørsmålet ble besvart av prosjektsjef Håkon Rønbeck.

-

Hvor er idrettsstatuen som sto ved Hammerfest stadion, og er den forsvarlig tatt vare på?
Spørsmålet ble besvart av prosjektsjef Håkon Rønbeck.

-

Hva er status på samlokalisering for rus- og psykiatri tjenesten? Hva er status på planen
om samlokalisering rus- og psykiatri tjenesten og Gjenreisningsmuseet/Historielaget?
Spørsmålet vil bli besvart i et senere møte.

Elin Mølmann Holmgren (AP):
Spørsmål vedrørende Kirkeparken omsorgssenter:
1. Rehabilitering/korttidsplasser/intermediær:
(a) Hvor mange rehabiliterings- intermediær – og korttidsplasser har vi og hvor
stort belegget pr dato?
(b) Blir plassene benyttet etter intensjonene?
(c) Medfører det riktighet at vi ikke har nok kapasitet på intermediær –
rehabilitering- eller korttidsplasser til å ta imot sårbare pasientgrupper som
eks cancer og andre ut til kommunen fra spesialisthelsetjenesten?
(d) Har vi pasienter som venter som overliggere på Finnmarkssykehuset?
Hvis ja, hvor mange, hvor lenge og når får de plass i kommunen?
(e) Hvordan bygges samhandling, tverrfaglighet og fagmiljøet rundt
intermediærplassene jamf KS vedtak i sak 16/14 punkt 3?
Punkt 3 KS 16/14.
Hammerfest kommune kan tilby mange spennende utfordringer for studenter i
primærhelsetjenesten. Den nye intermediære enheten med 10 plasser ved
Kirkeparken Omsorgssenter vil utgjøre en viktig og fremtidsrettet
læringsarena for flere typer helsepersonell der samhandling og tverrfaglighet
må læres og praktiseres i det daglige.
2. Demensplasser:
(a) Medfører det riktighet at vi ikke har nok tilgjengelige demensplasser i
Kirkeparken, slik at denne gruppen flyttes til Rypefjord sykehjem hvor vi har
avviklet demensplassene?
(b) Hvis, ja, hva medfører dette av ulemper for demens pasienten, pårørende og
de andre beboere på sykehjemmet?
3. Hjemmesykepleiens lokaler:
a) Medfører det riktighet at det ikke er tatt høyde for garderobefasiliteter, på
tross av pålegg av 2013 fra arbeidstilsynet om garderobe for skift til
arbeidstøy for hjemmesykepleiens ansatte? En problemstilling som i tillegg er
nevnt i Økonomiplan 2015.
HO.2015.11 Arbeidstøy for hjemmetjenesten
Med bakgrunn i pålegg fra Arbeidstilsynet er følgende økning
nødvendig:
• Arbeidstøy 386 000 + logo 16 500 = 402 100
• Vaskerikostnader = 200 385

• Besparelse klesgodtgjørelse 1 000 x 47,12 årsverk = - 47 120
Spørsmål vedrørende kompetanse og vakanser:
(1) Hvor mange hjemler:
(a) Helsefagsarbeidere/hjelpepleiere
(b) Helsefagsarbeidere/hjelpepleiere med videreutdanning
(c) Sykepleiere
(d) Sykepleiere med videreutdanning
(e) Vernepleiere
(f) Vernepleiere med videreutdanning
(g) Ufaglærte
(h) Andre - spesifiser
Har vi på:
(a) Rypefjord sykehjem
(b) Kirkeparken omsorgssenter (total)
(c) Intermediær/kortids/rehabilitering
(d) Hjemmesykepleien
(2) Hvor mange vakanser:
(a) Helsefagsarbeidere/hjelpepleiere
(b) Helsefagsarbeidere/hjelpepleiere med videreutdanning
(c) Sykepleiere
(d) Sykepleiere med videreutdanning
(e) Vernepleiere
(f) Vernepleiere med videreutdanning
(g) Ufaglærte
(h) Andre - spesifiser
Har vi på:
(a) Rypefjord sykehjem
(b) Kirkeparken omsorgssenter totalt
(c) Intermediær/kortids/rehabilitering
(d) Hjemmesykepleien
Spørsmålene vil bli besvart skriftlig i et senere møte.
Eva Gebhardt Sjøtun (AP):
- Hva skjer med turområdet rundt Mellomvannet?
Spørsmålet ble besvart av fagleder park, idrett og friluftsliv Reidar Næss.
PS 23/16 Brukermedvirkning Baksalen skole

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 09.05.2016
Behandling
Forslag til universell utforming legges frem for Rådet for funksjonshemmede i første møte etter
sommeren.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Forslag til universell utforming legges frem for Rådet for funksjonshemmede i første møte etter
sommeren.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Det ble gitt en muntlig orientering av prosjektleder Petter Næss i forkant av saken.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.

PS 24/16 Planstrategi 2016 - 2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens §10 å sende ut forslag
til planstrategi for Hammerfest på høring i lovpålagt tid.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens §10 å sende ut forslag
til planstrategi for Hammerfest på høring i lovpålagt tid.

PS 25/16 Forbud mot dyr ved sirkusforestillinger i Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre sier et klart NEI til utleie av kommunal grunn til sirkus som
inneholder eksotiske dyr inntil en nasjonal lov om et slikt eventuelt forbud er vedtatt.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre sier et klart NEI til utleie av kommunal grunn til sirkus som
inneholder eksotiske dyr inntil en nasjonal lov om et slikt eventuelt forbud er vedtatt.

PS 26/16 Søknad om serveringsbevilling - Café Cozy AS

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Café Cozy AS innvilges serveringsbevilling som omsøkt.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Administrasjonen fremmet følgende endringsforslag:
Café Cozy AS innvilges serveringsbevilling. Areal til uteservering avklares i dialog med
kommunen.
Votering: Endringsforslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Café Cozy AS innvilges serveringsbevilling. Areal til uteservering avklares i dialog med
kommunen.

PS 27/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 13.04.2016 godkjennes.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 13.04.2016 godkjennes.

PS 28/16 Tildeling av Hammerfest kommunes idrettsstipend for 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1.Hammerfest kommunes idrettsstipend tildeles……

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP, H og SV følgende felles forslag:
Hammerfest kommunes idrettsstipend for 2016 på kr 60 000,- tildeles Amanda Darell.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunes idrettsstipend for 2016 på kr 60 000,- tildeles Amanda Darell.

PS 29/16 Tildeling av Hammerfest kommunes kulturstipend for 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å tildele Hammerfest kommunes
kulturstipend for 2016 til: ……………………………....

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Representant Tom- Kristian Tommen Hermo (AP) erklærte seg inhabil og deltok ikke under
behandlingen av saken.
KOU besluttet enstemmig at representanten er inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6
andre ledd.
9 representanter (av 11) til stede.
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP, H og SV følgende felles forslag:

Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å tildele Hammerfest kommunes kulturstipend
for 2016 på kr. 60 000,- til Julia Alieva.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å tildele Hammerfest kommunes kulturstipend
for 2016 på kr. 60 000,- til Julia Alieva.

PS 30/16 Tildeling av Hammerfest kommunes kulturpris for 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å tildele Hammerfest kommunes kulturpris
for 2016 til: ……………………………………

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2016
Behandling
Representant Tom- Kristian Tommen Hermo (AP) erklærte seg inhabil og deltok ikke under
behandlingen av saken.
KOU besluttet enstemmig at representanten er inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6
andre ledd.
Representant Berit Hågensen (AP) erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandlingen av
saken.
KOU besluttet enstemmig at representanten er inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6
første ledd bokstav e nr. 1.
Maria Therese Reite Nilsen (AP) overtok som møteleder.
8 representanter (av 11) til stede.
Maria Therese Reite Nilsen fremmet på vegne av AP, H og SV følgende felles forslag:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å tildele Hammerfest kommunes kulturpris for
2016 til Ellen Hansen.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å tildele Hammerfest kommunes kulturpris for
2016 til Ellen Hansen.

