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Godkjenning av protokoll

Det vil bli ettersendt tilleggsak der Hammerfest kommune uttaler støtte ifm:
- søknad til departementet fra Finnmark anestesiforening
- søknad til departementet fra Dansefestival Barents
I tillegg vil det bli orientering om:
- Ny omsorgslov og kommunens høringsuttalelse (referatsak)
- Tjenesten for funksjonshemmede
- Arktisk kultursenter (AKS)
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret,
Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for publikum!
Grethe Ernø Johansen
leder

Saksbehandler: Gro Hågensen
Saksnr.: 2010/246-2/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
1/11
Styret for kultur, omsorg og undervisning

Møtedato
24.01.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 Veileder til forskrift om barnehager og skoler (3-98)
 Muntlig orientering gitt i KOU 09.06.08
 Innsendt egenkontrollskjema med søknad om godkjenning fra styrer Liss Tove Løveid.

Godkjenning av Nissenskogen barnehage etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler
Saken gjelder
Søknad om godkjenning av Nissenskogen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler.
Søknad etter forskriftens § 6,1. og 4. ledd, krav om godkjenning.
Sakens bakgrunn og fakta
02.nov. 2010 ble det foretatt tilsyn av Miljørettet helsevern v/ lege Sonni Schumacher og
helsesøster Gro Hågensen. Tilstede fra barnehagen var: styrer Liss Tove Løveid og verneombud
Kim Olav Kristiansen.
Tilsynet startet med et møte hvor det ble tatt en gjennomgang av egenkontrollskjemaet, deretter
ble utvalgte deler av barnehagen inspisert.

Beskrivelse Nissenskogen barnehage:
Byggeår:
Antall plasser/avdelinger:
Forrige godkjenning:

1979, utbygd i 2007
54 barn fordelt på 4 avdelinger, 2 avd. 1-3 år i 1.etasje, og 2
avd. 3-6 år i andre etasje.
1999.

På bakgrunn av egenkontrollskjema og inspeksjon, har Miljørettet helsevern avdekket
følgende avvik og merknader:
§

Kommentarer / mangler

§ 4. Ansvar.
Internkontroll.

Har fortsatt mange rutiner som oppbevares i perm,
men er godt i gang med å få lagret elektronisk.
Har bl.a. ROS analyser elektronisk lagret, det
samme gjelder rutinene for brannberdskap.
Bruker KERBAS for avviksmeldinger.
Holder på med HMS handlingsplan.

§ 5.
Opplysning- /
informasjonsplikt

(Informasjonsplikten gjelder informasjon til
foresatte, samt til tilsynsmyndigheten, om forhold
som kan ha negative virkninger på helsa).
Har skademeldingsskjemaer,
Tilsynsmyndigheten skal også informeres om
store ombygginger.
Barnehagen har rutiner for informasjon til
foreldrene, men har ikke rutiner for varsling til
tilsynsmyndigheten.

§ 6. Krav om
godkjenning

Har godkjenning fra 1999, men har ikke søkt om
re-godkjenning etter utbygging / ombygging i
2007.

§ 8. Beliggenhet

Fin beliggenhet i område med fin natur som
innbyr til allsidig lek og utfoldelse.
Bra skjermet fra farlig trafikk.
Status for radonkonsentrasjoner foreligger fra
1997. (Årsmiddelverdien for Nissenskogen ligger
på 68 Bq/m3, som er godt under grenseverdi).

§ 9. Utforming og Utbyggingen har gitt bra størrelse på
innredning
lekerommene.
Barnehagen er delvis tilrettelagt for
rullestolbrukere, men ikke optimale forhold.
Rullestolbrukere kan evt. fungere i 1.etasje.
Fine tørkerom for hver avdeling. Noe viftestøy,
men likevel ikke plagsomt sjenerende. Døra til
tørkerom skal holdes lukket.
Utendørs lekeområde: Lekeplasskontrollens siste
tilsyn avdekket 2 A-avvik. Begge er lukket.
§ 10 Muligheter
for aktivitet og

Avdelingene 1 – 3 år har gode soveforhold, egne
vognrom.

Avvik /
merknader

Merknad:
Rutiner for varsling
om ombygging/
utbygging til
tilsynsmyndigheten
bør utarbeides. Det
bør være felles
rutiner og praksis
for alle kommunens
skoler og
barnehager.

hvile
§ 11 Måltid.

Dersom større barn trenger hvile benyttes
madrasser.
Barnehagen har egen servicemedarbeider som
bl.a. ordner med måltidene og holder kjøkkenet i
orden.
Det serveres frokost og lunsj hver dag. Et varmt
måltid per uke.
Barnehagen er bevisst på sunt kosthold, men er
ikke kategorisk sukkerfri.
Har kontaktet Mattilsynet for godkjenning, har
avtale om tilsyn.

§ 12 Psykososiale Følger rammeplan som sier hvordan de enkelte
forhold
barna skal ivaretas (se Nissenskogens
hjemmeside).
Bruker programmene TRAS og ”Alle med”.
Foreldrekontakttimer 2 ganger per år.

§ 13 Rengjøring
og vedlikehold

Krisehåndbok finnes på hver avdeling.
Renhold:
Har renholdsplan; ukeplan og plan for
hovedrengjøring.
Planen skisserer renhold på dagtid, men det blir
vasket på ettermiddager og kvelder. Dette
vanskeliggjør kommunikasjon med renholder, og i
blant er derfor deler av renholdet ikke helt
tilfredsstillende.

Vedlikehold:
Barnehagen er bra vedlikeholdt, men tilsynet
avdekket defekte takrenner /nedløp flere steder
med den konsekvens at det renner regnvann ned
over veggene.
Over inngangsdør 1. etasje kommer regnvann inn
mellom vannbord og takrenne og det renner vann
rett ved inngangsdøra. Konsekvensen er vanndam
og issvull når det blir frost og medfører stor risiko
for fallulykker blant både barn og voksne.

§ 14. Sikkerhet
og helsemessig
beredskap
§ 15 Førstehjelp

Brann: Holder brannøvelser 2 ganger per år.

§ 16.

OK. Barnehagen har skjemaer som deles ut til nye

Førstehjelpskurs hvert 2. år.

Avvik:
Renhold / vasking
på dagtid innføres,
jfr. Nissenskogen
barnehages
renholdsplan.
Frist: 01.05.2011.

Avvik:
Ødelagte takrenner
settes i stand eller
erstattes.
Frist: 01.05.2011.

Tilrettelegging
basert på
opplysninger om
helseforhold.
§ 17 Smittevern

foreldre/barn som gjelder helsemessige forhold.

Håndtering av blodsøl og andre kroppsvæsker:
Barnehagen har rutiner for handtering av blodsøl
og andre kroppsvæsker. Engangshansker er
tilgjengelig og blir brukt.

Rutiner for vask av leker:
Det er ikke rutiner for vask av leker, men lekene
vaskes hyppig ved diare`.
Som et minimum må lekene rutinemessig vaskes
hver 14. dag.

§ 18 Røyking

Det røykes verken inne eller ute på barnehagens
områder.

§ 19 Inneklima /
luftkvalitet

Ventilasjonsanlegget fungerer greit, litt viftestøy
kan høres fra anlegget dersom ikke dørene blir
holdt gjenlukket.
Ellers ingen merknader i fht. inneklima.

§ 20 Belysning

Ved tilsynet opplevde vi at områder på flere
avdelinger syntes å være for dårlig belyst. Bl.a. er
lysarmatur plassert mellom takplater, og kan
muligens ”stjele” lys.

§ 21 Lydforhold

Det kan være en del støy fra barnegruppene.
Derfor er
følgende tiltak iverksatt:
 Lyd-ører
 Støydemping i alle tak
 Har gulvbelegg som virker støydempende
 Aktiviteter som roer ned barna når det er
nødvendig
 Dele opp i mindre grupper

§23 Sanitære
forhold

OK sanitære forhold.

Merknad:
Rutinene for
handtering av
kroppsvæsker bør
henges opp som
oppslag.
Avvik:
Rutiner for vask av
leker, minimum
hver 14. dag, må
innføres.
Frist: 01.03.2011

Merknad:
Anbefales å få målt
lux. Dersom for
lave verdier, treffe
tiltak som skaffer
tilstrekkelig, god
nok belysning.

Rådmannens vurdering
Egenkontrollskjemaet og tilsynet ved Nissenskogen barnehage avdekker tre avvik og det er gitt
tre merknader. Nissenskogen barnehage godkjennes etter at avvikene er lukket. Avvikene må
lukkes innen gitte frister. Det anbefales at også merknadene følges opp.
Rådmannens forslag til vedtak:
KOU godkjenner Nissenskogen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler etter at avvikene er lukket. Avvikene må lukkes innen gitte frist. Merknadene bør
følges opp.

Saksbehandler: Gro Hågensen
Saksnr.: 2010/1599-3/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
2/11
Styret for kultur, omsorg og undervisning

Møtedato
24.01.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 Veileder til forskrift om barnehager og skoler (3-98)
 Muntlig orientering gitt i KOU 09.06.08
 Innsendt egenkontrollskjema med søknad om godkjenning fra rektor Svein Tore
Jakobsen

Godkjenning av Hammerfest videregående skole etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Saken gjelder
Søknad om godkjenning av Hammerfest videregående skole etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.
Søknad etter forskriftens § 6,1. og 4. ledd, krav om godkjenning.
Sakens bakgrunn og fakta
05.oktober 2010 ble det foretatt tilsyn av Miljørettet helsevern v/ lege Sonni Schumacher og
helsesøster Gro Hågensen.
Tilsynet startet med et møte hvor det ble tatt en gjennomgang av egenkontrollskjemaet, deretter
ble utvalgte områder av skolen inspisert. Vi besøkte avdelingene Elektro og Allmenfag, samt
kantina.
Tilstede på møtet var: Rektor Svein Tore Jakobsen, ass.rektor Svein Mathisen, elevverneombud
Kaisa Johannessen, driftsleder Asbjørn Nilsen og adm.leder Rita Dreyer.
Med på inspeksjonsrunden var: Svein Mathisen, Kaisa Johannessen og Asbjørn Nilsen.
Underveis ble respektive avdelingsledere konsultert.
Beskrivelse Hammefest videregående skole:

Skolen eies av Finnmark fylkeskommune, og den har nå 3 pedagogiske avdelinger ,
 Avdeling A – Helse/sosial, Design/håndverk og Restaurant/matfag (Bygning A),
 Avdeling B - Studiespes (Bygning B)
 Avdeling C –Byggfag, elektro og TIP (Bygning C).
Det er 3 bygninger: Bygning A henger sammen med Bygning C. Bygget mellom A og C skal
rives slik at disse to bygningene ikke vil være sammenkoblet. Dato er ikke fastsatt. Bygning B
står for seg selv.

Byggeår:
Antall elever i
skolen:
Forrige
godkjenning:

Fysisk tilstand
/ inneklima:

Fra 1960 – 2003.
Skoleåret 2010/2011: 430, fordelt på 3 avdelinger i 2 adskilte bygninger.
2001. Skolen hadde da 4 avdelinger, og samtlige ble da gitt avvik og
merknader. Den ene avdelingen (Avd. I,) ble ikke godkjent p.g.a.
asbestfunn. Avd. 3 ble heller ikke godkjent p.g.a. nedslitte lokaler med
store mangler. Denne avdelingen er ikke lenger i bruk, og skal rives. Ny
bygning ble ferdigstilt i 2003. Avd. 2 (Allmennfag), her ble det bl.a.
avdekket problemer med trekkfulle vinduer hvor det også trengte inn vann,
og avd. 4 (Elektro) fikk avvik bl.a. i forhold til inneklima samt tegn til
fuktskader.
Jevnt over bra standard, store bygningsmessige forbedringer siden forrige
tilsyn og godkjenningsprosess.
Nå: Lite å utsette på inneklima og ventilasjon. Samtlige avdelinger har
ventilasjonsanlegg.
Gammel verkstedbygning har asbest i vegger. Det er kun korridoren i
bygningen som brukes – som passasje. Denne bygningen skal rives.

Trafikkforhold: Parkeringsplasser foran bygningen, mellom skolen og Isbjørnhallen, samt
området mellom Isbjørnhallen og Elektro / Mekaniske fag (nedfor trappa).
Trafikkproblem: Se § 8.

På bakgrunn av egenkontrollskjema og inspeksjon, har Miljørettet helsevern avdekket
følgende avvik og merknader:
§

Kommentarer / mangler

§ 4. Ansvar.
Internkontroll.

Hele skolens IK system er nå lagret elektronisk,
men fortsatt er en del lagret i permer. Har
”Håndbok for elever”.
Kvalitetssystemet m/ bl.a. avviksskjemaer ligger på
skolens hjemmeside. Avviksmeldinger leveres
elektronisk. Både elever og personalet kan melde
avvik. Bl.a. meldes elevskader inn der.

§ 5. Opplysning- /
informasjonsplikt.

Informasjonsplikten gjelder informasjon til elever
og foresatte, samt til tilsynsmyndigheten, om
forhold som kan ha negative virkninger på helsa.
Tilsynsmyndigheten skal også informeres om store
ombygginger.

Avvik /
merknader

Merknad:
Rutiner for
melding til
Miljørettet
helsevern ved

Informasjonsplikten er overholdt overfor elever og
foresatte, men ikke overfor tilsynsmyndigheten
(Miljørettet helsevern (Mhv) i Hammerfest
kommune).
§ 8. Beliggenhet.

§ 9. Utforming og
innredning.

Skolen ligger mellom en trafikkert vei og
industriområder.
Noe trange forhold mellom hovedveien
(Fuglenesveien) og A-blokka. Skolen har satt opp et
vindfang i glass, kan bl.a. benyttes til å vente på
buss eller annen skyss.
Ved busskuret er en feil helling i bakken mot et sluk
(ved et busskur) som gjør at det fort dannes en stor
vanndam så snart det regner litt.

om- bygginger
/utbygginger,
bør komme på
plass i løpet av
2011.

Merknad:
Området bør
utbedres slik at
sluket tar unna
vann.

Trafikkproblem:
Elever som benytter buss må krysse Fuglenesveien,
gangfelt utenfor skolen. Vurderes som trafikkfarlig,
stor risiko for ulykker, spesielt i morgentrafikken.
Det er anlagt en busslomme ved veien mot
Melkøya, men er ikke tatt i bruk.

Merknad:
Busstoppet ved
Fuglenesveien
anbefales å
byttes til
busslommen
nedenfor skolen
for av og
påstiging
(morgen og
ettermiddag).

Radon målinger foreligger ikke.

Avvik:
Radon målinger
utføres.
Frist: Juni 2011.

Samtlige lokaler er tilgjengelig for rullestolbrukere
og andre funksjonshemminger. Bl.a. er det heis i
begge bygningene, og her er tilgjengelige
handikaptoaletter.
Elektrofagbygningen:
Utfordring å få rommene tilstrekkelig utluftet og
ventilert i løpet av skoledagen fordi vinduene
vender ut mot en overbygd passasje.

Stoler:
Ny-innkjøpte stoler til elever v/ elektrofag viser seg
å være glatte og ubekvemme å sitte på. Stolene er
av typen som ikke er justerbare, og laget av finer og
med stålbein.
Kan gi ryggplager.

Merknad:
Det bør innføres
rutiner for
lufting mellom
timene, og
rutiner for at
elevene forlater
rommene i
pausene bør
innføres.
Merknad:
Ytterligere
innkjøp av denne
type stoler
anbefales ikke.
Etter hvert bør
disse erstattes
med bedre

stoler.

Manglende solavskjerming.
Ved forrige tilsyn avdekket vi behov for
avskjerming på sørvendte vinduer p.g.a. stekt sollys
i den lyse årstiden. Det er fortsatt et problem.
Mørkere gardiner, blendingsgardiner/rullegardiner
eller en kombinasjon av disse to vil bøte på
problemet

Fin lyssetting:
Bygningene er nå fått fasade belysning, estetisk
flott på lys murstein.

§ 10 Muligheter
for aktivitet og
hvile

Uteområdet mellom Allmenfagbygningen (Bygning
B) og den øvrige bygningsmassen er pent og
velordnet med benker. For øvrig er skolen noe
inneklemt mellom trafikk og industri.
For elever med særskilte behov er det rom med
muligheter for hvile.

§ 11 Måltid.

Elevene har kantine med samtidig plass til 100
personer; i underetasjen, Isbjørnhallen. Oppleves
trangt, behov for plass til flere personer.
Selger varme måltider, samt salat, kaker, juice,
mineralvann. Selger ikke brus.
Holder åpent mellom kl. 07.30 og 14.00.
Kantinedriften er godkjent av Mattilsynet.
For øvrig er vanndispensere satt opp flere steder i
skolens bygninger, lett tilgjengelig for elevene.

§ 12 Psykososiale
forhold

Skolen har opprettet Skolemiljø utvalg, hvor både
representanter for skolen og elevene, amt
helsesøster er med. Elevene er i flertall.
Prosedyrer for ulike problemområder (mobbing,
krisehåndtering m.v., se IK-perm, bl.a. tilgjengelig
på skolens hjemmeside).
Det gjennomføres elevundersøkelse hvert år. Denne
gir en pekepinn på hvordan elevene trives og har
det på skolen. Skolen forsøker så å imøtekomme
elevenes behov og ønsker.

§ 13 Rengjøring og Renhold:
vedlikehold
Skolen har renholdsplan. Samtlige faste renholdere
har fagbrev, og standarden på renholdet beskrives
som god.
Årlig rundvask og gardinvask.

Merknad:
Der sol oppleves
som plagsom,
bør skjerming
monteres.

Renhold uteområdene:
Har rutiner for måking, kosting og spyling.
Vedlikehold:
Basert på vedlikeholdsplaner, både innvendig og
utvendig.
Vannskader:
Gjelder allmenfag bygningen (bygg B).
Det er nå igangsatt utskifting av dårlige vinduer,
samt reparasjoner av vannskader. De gamle
vinduene byttes til isolerte aluminiumsvinduer.
Ved tilsynet ble det avdekket ev vannlekkasje i et
klasserom (Bygning B – rom nr B106).
Det dryppet fra oversiden av et nytt vindu.
Vi så også tydelige merker etter vannlekkasje i tak
og på gulvet i aulaen midt i bygg B.

Avvik:
Vannlekkasjer
må tettes og
vannskadede
materialer
fjernes (bygg B).
Frist:
01.11.2011.

Arbeidet med å få tettet lekkasjene som er mellom
aula og i retning nord på bygget er planlagt utbedret
i løpet av våren 2011.

§ 14. Sikkerhet og
helsemessig
beredskap

§ 15 Førstehjelp

§ 16.
Tilrettelegging
basert på
opplysninger om
helseforhold.
§ 17 Smittevern

Gode rutiner for brannvern og brannberedskap er på
plass, krav og forskrifter følges. Bl.a. holdes
brannøvelse 2 ganger per år.
Under tilsynet ble det avdekket at rømmingsveien
fra kantina og ut (fra korridoren i kjelleren i
området med garderober for Isbjørnhallen) var låst.
Vi ble opplyst om at det ikke har vært mulig å finne
en løsning for hvordan rømmingsveien kan være
tilgjengelig. Dette krever en løsning i samarbeid
med Hammerfest Eiendom.
Det kjøres førstehjelpskurs for ansatte etter
forespørsel.
Førstehjepskurs kjøres også for elevene ved
Elektro, Tip og mekaniske fag.

Avvik:
Rømmingsveien
ut fra kantina må
gjøres
tilgjengelig.
Frist:
01.04.2011.

Førstehjelpskap i alle avdelinger, stikkprøve viste at
nødvendig innhold er på plass.
OK.
Det meste gjøres med bakgrunn i individuelle
opplæringsplaner (IOP).

Håndtering av blodsøl og andre kroppsvæsker:
Rutiner er beskrevet.

Merknad:
Rutinene for

handtering av
kroppsvæsker
bør henges opp
som oppslag.
Hjernehinnebetennelse, (en sykdom som ofte
oppstår i miljø med stor tetthet av ungdom). Ved
tilfeller sammenkalles kriseberedskapsteam, og
skolen kontakter kommunens smittevernlege.
Helsesøster holder forebyggende undervisning til
rødruss og andre russ.

§ 18 Røyking

Merknad:
Tuberkulosekontroll:
Tuberkulosekontroll av personale: nye
Implementere
retningslinjer er ikke implementert i skolens rutiner. prosedyre med
bakgrunn i
bestemmelser i
smittevernloven.
(jfr samme som i
kommunen).
Totalt røykeforbud både inne og ute på skolens
områder.

§ 19 Inneklima /
luftkvalitet

Ventilasjonsanlegget fungerer greit, litt viftestøy
kan høres fra anlegget. Inneklimaet oppleves
tilfredsstillende.

§ 20 Belysning

God belysning.

§ 21 Lydforhold

OK.

§23 Sanitære
forhold

OK sanitære forhold.

Rådmannens vurdering:
Egenkontrollskjemaet og tilsynet ved Hammerfest videregående skole avdekker 3 avvik, og 8
merknader. Skolen godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
etter at avvikene er lukket. Avvikene skal lukkes innen gitte frister. I tillegg bør merknadene
følges opp.

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Hammerfest videregående skole etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler etter at avvikene er lukket. Avvikene skal lukkes innen gitte
frister.

Saksbehandler: Lise Øfeldt
Saksnr.: 2011/64-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
3/11
Styret for kultur, omsorg og undervisning
Administrasjonsutvalget
Formannskapet

Møtedato
24.01.2011

Saksdokumenter vedlagt:
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Rundskriv Q-31/201 Retningslinjer for satsning på kommunalt barnevern 2011

Opprettelse av midlertidig stilling i barnevernstjenesten
Saken gjelder
Styrking av barneverntjenesten gjennom opprettelse av ei 3-årig midlertidig stilling og økt
kompetanse på foreldreveiledning som forebyggende tiltak.
Sakens bakgrunn og fakta
I statsbudsjettet for 2011 er det satt av 240 millioner kroner som er øremerket styrking av det
kommunale barnevernet i de mest utsatte kommunene. Kommunen kan søke om midler til
opprettelse av nye stillinger og/ eller midler til kompetanseheving i barneverntjenesten.
Fordeling skjer i regi av Fylkesmannen, søknadsfrist er 31. januar 2011. Det forutsettes at
søknaden har vært behandlet i kommunestyret eller av det organ kommunestyret har delegert
myndighet til. Midlene tildeles for ett kalenderår, men det fremgår at regjeringen legger opp til
å foreslå at midlene videreføres også utover 2011.
Statistikk for barneverntjenesten i Hammerfest kommune viser at det i perioden 2008- 2010 har
vært en markant økning i antall meldinger, det gjennomføres flere undersøkelser, man har
vansker med å overholde tidsfrister, det er flere
omsorgsovertakelser, samt at flere barn mangler
tiltaksplan og omsorgsplan. Mangel på tiltaksplaner og
vansker med å overholde tidsfrister skyldes en
kombinasjon av økt arbeidsmengde og sakene er mer
komplekse og krevende. Det er blant annet en økning i
antall saker som er relatert til vold, rus og psykiatri.
Manglende tiltaksplaner og tidsoverskridelser er avvik,

som rapporteres til Fylkesmannen. Kommunen er pliktig til å iverksette tiltak som kan bidra til
at man unngår avvik. Økning i antall saker ved barneverntjenesten avspeiles også i budsjettet.
Barneverntjenesten i Hammerfest kommune har i de siste årene hatt mellom 0,6 - 1 årsverk
ubesatt. Det har vært vanskelig å rekruttere fagpersoner til ledige vikariat. Kombinasjonen av
økt arbeidsmengde og underbemanning er en direkte årsak til at barneverntjenesten ikke har
vært i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til lover og forskrifter.
Barneverntjenesten består av dyktige fagpersoner som har stått på og tatt ansvar gjennom denne
vanskelige situasjonen. Til tross for stor arbeidsinnsats har man ikke lykkes med å redusere
avvikene. Kombinasjonen av at dagens bemanningsnorm og vansker med rekruttering gir ikke
gode nok rammebetingelser for å kunne iverksette tiltak for å unngå overskridelse av tidsfrister
og utforming av tiltaksplaner.
Barneverntjenesten ønsker derfor å styrke barnevernet med 1 årsverk over en 3.års periode.
Dette vil bidra til stabilitet, og gi barnevernet større grunnbemanning også i de periodene hvor
man ikke makter å rekruttere fagpersoner ledige vikariat. I tillegg ønsker man også å igangsette
målretta kompetanseheving på foreldreveiledning som ett av flere forebyggende tiltak.
Barneverntjenesten ønsker å søke om øremerka midler til finansiering av opprettelse av
midlertidig stilling tilsvarende ett årsverk, samt midler til kompetanseheving.

Rådmannens vurdering
Barneverntjenesten har i 2010 rapportert om økning i antall meldinger og hvilke utfordringer
dette har gitt. I henhold til lover og forskrifter har man i dag avvik både i forhold til tidsfrist for
undersøkelsessaker samt manglende tiltaksplaner og omsorgsplaner. Sistnevnte er alvorlig da
disse planene både dokumenterer hvilke tiltak barna får i regi av barneverntjenesten samt legger
grunnlag for evaluering av tiltak. Uten tiltaksplaner er det vanskelig å foreta en faglig vurdering
av tiltakene mht kvalitet og resultat. Ledige stillinger både faste og vikariat har vært utlyst både
eksternt og internt i kommunen, likevel har man fortsatt ikke klart å foreta tilsetting i de ledige
vikariatene. Rapportene viser store avvik, som krever at kommunen iverksetter tiltak. Økning
av bemanningen vil bidra til økt kapasitet ved barneverntjenesten. Når staten legger til rette for
at kommunene kan søke på midler som er øremerket slike formål, parallelt med behovene som
er avdekket i Hammerfest kommune, bør kommunen nyttiggjøre seg mulighetene som staten
legger til rette for.
Rådmannens forslag til vedtak:
Barnevernstjenesten styrkes med ett årsverk. Tiltaket skal ha en tidsramme på 3 år. I samme
periode skal også kompetanseheving på foreldreveiledning prioriteres. Det er ei forutsetning at
både stilling og kompetanseheving finansieres gjennom eksterne midler i form av øremerka
midler fra Fylkesmannen.
Hammerfest kommune v/barneverntjenesten søker om kr. 460 000,- i øremerka midler til
dekning av lønn og sosiale utgifter tilsvarende ett årsverk og kr. 50 000,- til kompetanseheving.

Saksbehandler: Hilde Strømme
Saksnr.: 2010/6-70/
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Saksdokumenter vedlagt:
Ingen
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Søknad om skjenkebevilling av 19.10.2010
Politiet sin høringsuttalelse av 02.11.2010
Sosialtjenesten sin høringsuttalelse av 03.11.2010
Skatt nord sin høringsuttalelse av 02.11.2010
Skatteoppkreveren sin høringsuttalelse av 29.10.2010

Søknad om skjenkebevilling og om fritak fra kravet om stedfortreder Nostalgia Cafe
Saken gjelder
Enkeltmannsforetaket Nostalgia Cafe Uwe Møller søker om skjenkebevilling for Nostalgia Cafe
i Strandgata 3a i Hammerfest.
Dersom skjenkebevilling gis søkes det videre om fritak fra kravet om stedfortreder.
Rådmannen innstiller i saksfremlegget på at skjenkebevilling innvilges innenfor rammene av
tillatt skjenketid i alkoholloven og i Hammerfest kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer.
Rådmannen innstiller videre på at det gis fritak fra kravet om stedfortreder i alkoholloven
§ 1-7c 1. ledd.
Sakens bakgrunn og fakta
Enkeltmannsforetaket Nostalgia Cafe Uwe Møller har overtatt driften av Nostalgia Cafe og
søker om skjenkebevilling for virksomheten.
Uwe Gerhard Møller har også søkt om serveringsbevilling for Nostalgia Cafe. Denne søknaden
ferdigbehandles av Styret for kultur, omsorg og undervisning.

Skjenkestedet holder til i Strandgata 3A i Hammerfest. Lokalene er på 58 m2 og har 40
sitteplasser.
Det fremgår av søknaden om skjenkebevilling at virksomhetenes driftskonsept er ”Servering av
frokost, lunch og middag – norske og tyske retter. Servering inne i lokalet.”
Som styrer for skjenkebevillingen er oppført Uwe Gerhard Møller. Uwe Gerhard Møller har
avlagt og bestått kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.
Det er ikke oppført stedfortreder for styrer og det søkes om fritak fra dette kravet.
Nostalgia Cafe sin åpningstid er klokken 09.00 til 24.00 mandag til lørdag og klokken 12.00 til
24.00 på søndager.
Omsøkt skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 er klokken 09.00 til 24.00 alle dager. For
alkoholgruppe 3 er omsøkt skjenketid klokken 13.00 til 24.00 alle dager.
Høringsinstanser
Politiet sin høringsuttalelse av 02.11.10;
”Politiet har ingen innvendinger mot søknaden.”
Sosialtjenesten sin høringsuttalelse av 03.11.10;
”Sosialtjenesten har bemerket seg følgende:
Det søkes om skjenkebevilling i tidsrom for gruppe 1 og 2: kl 0900-2400. I de alkoholpolitiske
retningslinjer er tidsrommet for servering i denne gruppen avgrenset fra kl 1000.
Sosialtjenesten ser ingen grunn for å avvike dette.
Ellers ingen andre merknader.”
Skatt nord sin høringsuttalelse av 02.11.10;
”Vi viser til Deres anmodning om vandelsvurdering i forbindelse med søknad om serverings- og
skjenkebevilling fra ovennevnte.
Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i
alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for Nostalgia Cafê Uwe Møller.”

Skatteoppkreveren sin høringsuttalelse av 29.10.10;
”I forbindelse med søknad om serverings og skjenkebevilling vil skatteoppkrever komme med
følgende uttalelse:
Bevillingshaver Nostalgia Cafe med org.nr. 995 862 026 har ingen skatterestanser aller andre
kommunale restanser.
Eier/daglig leder med personnr. <> har ingen skatterestanser eller andre kommunale
restanser.”

Rådmannens vurdering
Skjenkebevilling
Alkoholloven § 1-7a 1.ledd regulerer kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad
om bevilling for salg eller skjenking av alkohol;
”Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt
på om bevillingssøker og personer som nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.”
Personer som nevnt i § 1-7b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse
på virksomheten.
Høringsinstansene har ingen innvendinger med hensyn til Uwe Gerhard Møller sin vandel. Det
foreligger per dags dato ingen opplysninger som tilsier at Uwe Gerhard Møller ikke er egnet til å
ha skjenkebevilling.
Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. I dette tilfellet
innebærer ikke innvilgelse økning i det totale antallet bevillinger i kommunen da Nostalgia Cafe
har vært i drift også tidligere.
Stedets målgruppe er hele byens befolkning. Stedets karakter er alminnelig cafevirksomhet. Per
dags dato er det få i Hammerfest sentrum som serverer frokost og Nostalgia Cafe vil derfor
utvide tilbudet som gis i bykjernen på dette området.
Når det gjelder skjenkestedets beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold og hensynet til
lokalmiljøet for øvrig medfører ikke innvilgelse av søknaden kjente endringer fra tidligere drift
med andre eiere. Skjenkestedet ligger i et område hvor det allerede er noe trafikk og støy, særlig
i tilknytning til Arktisk Kultursenter. Rådmannen kjenner ikke til at driften har medført
problemer i forhold til trafikk eller orden eller for berørte naboer.
Omsøkt skjenketid
Tillatt skjenketid for alkoholholdig drikke fremgår av alkoholloven § 4-4;
” Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan skje fra kl.
13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00.
Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller
utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd.
Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning.
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer er forbudt mellom kl.
03.00 og 13.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl. 03.00 og 06.00.
Tiden for skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke
fastsettes utover den tid det kan skjenkes annen alkoholholdig drikk.
Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens
utløp.
På overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22
volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i denne paragraf.”
Det er foretatt enkelte begrensinger i alkohollovens tillatte skjenketid i Hammerfest kommune
sine alkoholpolitiske retningslinjer.
Punkt 9 i kommunens alkoholpolitiske retningslinjer angir tillatt skjenketid i Hammerfest
kommune og sier følgende;

”Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:



Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 10.00 – 01.00.
Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 10.00 – 03.00.

Alkoholholdig drikk gruppe 3:
 Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute klokken 13.00 – 01.00.
 Fredag og lørdag inne og ute fra klokken 13.00 – 03.00.”
Omsøkt skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 klokken 09.00 til 24.00 alle dager. For
alkoholgruppe 3 er omsøkt skjenketid klokken 13.00 til 24.00 alle dager.
Rådmannen ser ingen grunn til å avvike kommunen sine alkoholpolitiske retningslinjer og
innstiller etter dette på at skjenketid innvilges i samsvar med tillatt skjenketid i retningslinjene.
Foreslått innvilget skjenketid blir da klokken 10.00 – 24.00 alle dager for alkoholgruppe 1 og 2,
og klokken 13.00 - 24.00 alle dager for alkoholgruppe 3.
Bevillingsperioden
Bevillingsperioden etter alkoholloven § 1-6 er inntil fire år. Nåværende skjenkebevillinger i
Hammerfest ble fornyet for perioden 01.07.2008 - 30.06.2012 i juni 2008. Det er praktisk at
Nostalgia Cafe sin skjenkebevilling har samme utløpsdato slik at fornyelsen av gjeldende salgsog skjenkebevillinger kan være gjenstand for en samtidig behandling i 2012.
Rådmannen innstiller etter dette på at skjenkebevilling innvilges for perioden 03.01.2011 30.06.2012.
Søknad om fritak fra kravet om stedfortreder
Alkoholloven § 1-7c første ledd regulerer fritak fra kravet om stedfortreder;
”For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke
urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og
stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel
6. ”
Nostalgia Cafe sine lokaler er på 58 m2 og har 40 sitteplasser. Serveringsvirksomheten må
derfor sies å være forholdsvis liten. Videre er Uwe Gerhard Møller alene om driften og det vil
medføre praktiske vanskeligheter å måtte ha en stedfortreder for bevillingen.
Rådmannen finner det etter dette rimelig at Nostalgia Cafe Uwe Møller gis fritak fra kravet om
stedfortreder i alkoholloven § 1-7c første ledd.
Rådmannens forslag til vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fatter
følgende vedtak;
1. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 03.02.2011 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:

Nostalgia Cafe Uwe Møller

Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:

Nostalgia Cafe
Nostalgia Cafe i Strandgata 3a i Hammerfest
Cafevirksomhet
58m2
40
Nei
Gruppe 1, 2 og 3
- Gruppe 1 og 2: Klokken 10.00 – 24.00 alle dager
- Gruppe 3: Klokken 13.00 – 24.00 alle dager
Uwe Gerhard Møller
Avlagt
Fritatt

For bevillingen skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven §§ 7-1 og 7-2
samt forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 6-2.
Det gjøres oppmerksom på at det i henhold til alkoholloven § 3-7 3. ledd ikke er tillatt med
salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol på søndager og
helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkesting, kommunestyrevalg
og folkeavstemning vedtatt ved lov.
Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt
kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
2. Nostalgia Cafe Uwe Møller gis fritak fra kravet om stedfortreder, jf. alkoholloven
§ 1-7c 1. ledd.
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Saksdokumenter vedlagt:
Ingen
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Søknad om serveringsbevilling fra Uwe Gerhard Møller av 20.10.2010
Politiet sin høringsuttalelse av 02.11.2010
Skatt nord sin høringsuttalelse av 02.11.2010
Skatteoppkreveren sin høringsuttalelse av 29.10.2010

Søknad om serveringsbevilling - Nostalgia Cafe
Saken gjelder
Uwe Gerhard Møller søker om serveringsbevilling for Nostalgia Cafe i Strandgata i
Hammerfest.
Det er også søkt om skjenkebevilling. Denne saken behandles som en egen sak.
Rådmannen innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling innvilges som omsøkt.
Sakens bakgrunn og fakta
Bevillingssøker er enkeltmannsforetaket Nostalgia Cafe Uwe Møller med daglig leder Uwe
Gerhard Møller. Nostalgia Cafe ligger i Strandgata 3a i Hammerfest.
Av søknaden fremgår det at serveringsstedets driftskonsept er ”servering av frokost, lunch og
middag – norske og tyske retter.”
Serveringsstedet har fast åpningstid klokken 09.00 til 24.00 hele året.
Daglig leder og eier Uwe Møller har avlagt og bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Høringsinstanser

Politiet sin høringsuttalelse av 02.11.10;
”Politiet har ingen innvendinger mot søknaden.”
Skatt nord sin høringsuttalelse av 02.11.10;
”Vi viser til Deres anmodning om vandelsvurdering i forbindelse med søknad om serverings- og
skjenkebevilling fra ovennevnte.
Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i
alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for Nostalgia Cafê Uwe Møller.”
Skatteoppkreveren sin høringsuttalelse av 29.10.10;
”I forbindelse med søknad om serverings og skjenkebevilling vil skatteoppkrever komme med
følgende uttalelse:
Bevillingshaver Nostalgia Cafe med org.nr. 995 862 026 har ingen skatterestanser aller andre
kommunale restanser.
Eier/daglig leder med personnr. <> har ingen skatterestanser eller andre kommunale
restanser.”
Rådmannens vurdering
Det følger av serveringsloven § 3 at;
”Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av
kommunen.
Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold
som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den
for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i
bevillingen.
Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i §§ 3 og 5 oppfylles innen en nærmere
fastsatt tidsfrist.”
I serveringsloven §§ 4 – 7 er det krav om daglig leder, avlagt etablererprøve og uklanderlig
vandel i forhold til relevant lovgivning.
Hammerfest kommune sin forskrift om åpningstider for serveringssteder i Hammerfest
kommune, vedtatt av Hammerfest kommunestyre 15.01.09, regulerer tillatt åpningstid for
serveringssteder i § 1;
”Serveringssteder i Hammerfest bykjerne skal være lukket i tiden fra klokken 04.00 til klokken
06.00.”
Nostalgia Cafe har daglig leder og dette er bevillingssøker Uwe Gerhard Møller.
Uwe Gerhard Møller som er både leder for og eier av virksomheten har avlagt og bestått
etablererprøven.
Uwe Gerhard Møller har uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning.
Vilkårene for serveringsbevilling er oppfylt og serveringsbevilling skal gis.
Nostalgia cafe sin åpningstid er innenfor tillatt åpningstid slik at heller ikke dette medfører noen
problemer.
Rådmannens forslag til vedtak

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning innvilger Uwe Gerhard Møller serveringsbevilling
for Nostalgia Cafe i Strandgata 3a i Hammerfest.

PS 6/11 Diverse referatsaker
RS 11/1 Svar på søknad om driftstilskudd for år 2011
RS 11/2 Søknad om driftstilskudd for år 2011 og fortsatt fri benyttelse av lokalet i " gamle
apoteket " i Storgata 24
RS 11/3 Høringsuttalelser for ny folkehelselov, og ny kommunal helse- og omsorgslov

Rådmannens forslag til vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 7/11 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak
Protokoll fra møte den 22.11.2010 godkjennes.

