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Møtested:
Dato:
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Styret for kultur, omsorg og undervisning
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
26.10.2016
09:00 – 12:50

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Berit Hågensen
Tom-Kristian Tommen Hermo
Eva Gebhardt Sjøtun
Luis Alejandro Vargas Moleres

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Willy Olsen
Tarjei Jensen Bech
Chris Jørgensen
Elin Mølmann Holmgren
Vigdis Guleng
Monique Jørgensen
Maria Reite Nilsen

Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
SV
H
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Haldis Olsen
Christian Bergeton Klaussen
Lillian Lindstrøm
Faez Johanna Maroki
Eirihn Keuer

Chris Jørgensen
Tarjei Jensen Bech
Maria Reite Nilsen
Vigdis Guleng
Monique Jørgensen

AP
AP
AP
SV
H

9 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Grethe Nissen,
virksomhetsleder Reidar Næss, virksomhetsleder Mads Valleraunet, ruskonsulent Elisabeth
Olaussen, ruskonsulent Bente Eriksen, kommunelege Aud Marie Tanberg, skolefaglig
ansvarlig Christer Ringheim, barnehage ansvarlig Unn Wenche Slettvold og
pedagogisk konsulent Trine Hansen.

Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden.
Sakene 58/16 til og med 63/16 – godkjent.
Muntlig orientering:
- Tidlig innsats v/ pedagogisk konsulent Trine Hansen.
- Informasjon om det faglige innholdet i Idrettsveien 56/58. v/ruskonsulentene Elisabeth
Olaussen og Bente Eriksen
Følgende spørsmål stilt:
Representant Tom-Kristian Tommen Hermo (AP):
1. Hva har "Gapahuken" ved Mellomvannet egentlig kostet?
2. Hvis det i så fall har sprengt budsjettet, hvor er de pengene hentet fra, og hvor skal
eventuelt resten nå hentes fra?
3. Må det legges enda mere penger i Mellomvannet før de er ferdig?
4. Er det gjort noe som helst oppe ved Jansvannet? Og når kan vi regne med at ting blir
gjort der?
5. Baksalen velferdsforening går og venter på å komme i gang oppe ved Rompetrollvannet,
hvor lenge må de vente og hvorfor har det tatt så lang tid?
6. Hvorfor må styret for Miljø og utvikling (MU) ta opp lysene i MU-møte i høst ved
Breidablikk før det skjer noe?
7. Er det mulig at det er andre og bedre måter å gjøre dette på i kommune, ved at slike
prosjekter blir lagt inn hos andre etater i kommunen?
Virksomhetsleder Reidar Næss besvarte spørsmålene.
Representant Eirihn Keuer (H):
- Landskapet rund Meridianstøtta
Kommunalsjef Geir Nesse besvarte spørsmålet.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 58/16

Plassering av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og bruk av
intermediæravdelingen ved Kirkeparken.

PS 59/16

Svar på høring - samhandling - etablering av lokale
samarbeidsutvalg (LSU)

PS 60/16

Evaluering av prosjektet Tili:Ut

PS 61/16

Endring av selskapsavtalen for museene for kystkultur og
gjenreisning i Finnmark IKS

PS 62/16

Oppfølging av verbale vedtak

PS 63/16

Godkjenning av protokoll

PS 58/16 Plassering av kommunal akutt døgnenhet (KAD) og bruk av
intermediæravdelingen ved Kirkeparken.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at KAD-sengene lokaliserer til intermediæravdelingen i Kirkeparken
omsorgssenter.
2. Det vedtas etablering av observasjonssenger i ombygd areal ved legevakten.
3. Sykehjemsavdelingen ved avdeling Tyven i Kirkeparken omsorgssenter etableres.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.10.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at KAD-sengene lokaliserer til intermediæravdelingen i
Kirkeparken omsorgssenter.
2. Det vedtas etablering av observasjonssenger i ombygd areal ved legevakten.
3. Sykehjemsavdelingen ved avdeling Tyven i Kirkeparken omsorgssenter etableres.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.10.2016

Behandling
Faez Maroki fremmet på vegne av SV følgende nytt punkt 4:
Hjemmetjenesten og tjenesten for praktisk bistand må øke sin bemanning snarest.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
SV’s forslag til nytt punkt 4 fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret vedtar at KAD-sengene lokaliserer til intermediæravdelingen i Kirkeparken
omsorgssenter.
2. Det vedtas etablering av observasjonssenger i ombygd areal ved legevakten.
3. Sykehjemsavdelingen ved avdeling Tyven i Kirkeparken omsorgssenter etableres.

PS 59/16 Svar på høring - samhandling - etablering av lokale samarbeidsutvalg (LSU)

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune går inn for opprettelse av lokale samarbeidsutvalg, primært fire
utvalg som møtes to ganger i året.

2. Begrepet «lokalt samarbeidsutvalg» bør ikke brukes.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.10.2016

Behandling
Christian Bergeton Klaussen fremmet på vegne av AP/SV/H følgende fellesforslag:
2. Begrepet «lokalt samarbeidsutvalg» bør ikke brukes, men feks. Pasientfaglig
samarbeidsutvalg.
Votering:
Innstillingens punkt 1 – enstemmig vedtatt.
Rådmannens punkt 2 falt og fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune går inn for opprettelse av lokale samarbeidsutvalg, primært fire
utvalg som møtes to ganger i året.
2. Begrepet «lokalt samarbeidsutvalg» bør ikke brukes, men feks. Pasientfaglig
samarbeidsutvalg.

PS 60/16 Evaluering av prosjektet Tili:Ut

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Kommunestyret tar prosjektrapporten til orientering.
Videreføring av tiltaket, avgjøres i budsjettbehandling for 2017.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.10.2016

Behandling
Berit Hågensen fremmet på vegne av AP følgende forslag til nytt punkt 3:
Ved eventuelt videreføring av tiltaket ber KOU om at en ser på hvordan tiltaket er administrert
og lokalisert til rustjenesten. Muligens er ungdomstjenesten med lokaler i Bootleg bedre egnet.
Votering:
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s forslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret tar prosjektrapporten til orientering.
2. Videreføring av tiltaket, avgjøres i budsjettbehandling for 2017.
3. Ved eventuelt videreføring av tiltaket ber Styret for kultur, omsorg og undervisning
(KOU) om at en ser på hvordan tiltaket er administrert og lokalisert til rustjenesten.
Muligens er ungdomstjenesten med lokaler i Bootleg bedre egnet.

PS 61/16 Endring av selskapsavtalen for museene for kystkultur og gjenreisning i
Finnmark IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune vedtar det framlagte forslag til selskapsavtale for Museene for
kystkultur og gjenreisning IKS.
2. Hammerfest kommune bevilger kr 67 500 som kapitalinnskudd til selskapet. Beløpet
innbetales i 2017.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.10.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune vedtar det framlagte forslag til selskapsavtale for Museene for
kystkultur og gjenreisning IKS.
2. Hammerfest kommune bevilger kr 67 500 som kapitalinnskudd til selskapet. Beløpet
innbetales i 2017.
PS 62/16 Oppfølging av verbale vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar den fremlagte informasjonen om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 25.10.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar den fremlagte informasjonen om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.10.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen –enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar den fremlagte informasjonen om status vedrørende verbale vedtak til
orientering.
PS 63/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28.09.2016 godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 26.10.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 28.09.2016 godkjennes.

