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Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Marianne Sivertsen Næss
Bente Orvik
Håkon Rønbeck
Grethe Ernø Johansen
Willy Olsen
Haldis Olsen
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Medlem
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Medlem
Medlem
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Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Tor-Ivar Heggelund
Ronny Holm
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Malene Kjemsaas
Steve Sivertsen
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Marit Gunvor Monsen
Kristel Monique Jørgensen
Eva Gebhardt Sjøtun
Ole I. Hansen

Malene Kjemsaas
Bjørg Eva Eliassen
Hamsund
Tor-Ivar Heggelund
Ronny Holm

FELLES
H
AP
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, Kommunalsjef Gro Hågensen, fungerende kommunelege Kaj
Woll, lege Sonny Schumacher, kommunalsjef Grethe Nissen, jurist Hilde Strømme,
virksomhetsleder for Tjenesten for funksjonshemmede Jan Rune Mortensen, kommunalsjef
Kaj Gunnar Dahl. kjøkkensjef på Rypefjord sykehjem Gunnar Milch og fagleder idrett Reidar
Næss
Grethe Ernø Johansen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 1/11

Godkjenning av Nissenskogen barnehage etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler

PS 2/11

Godkjenning av Hammerfest videregående skole etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler

PS 3/11

Opprettelse av midlertidig stilling i barnevernstjenesten

PS 4/11

Søknad om skjenkebevilling og om fritak fra kravet om stedfortreder Nostalgia cafe

PS 5/11

Søknad om serveringsbevilling - Nostalgia cafe

PS 6/11

Diverse referatsaker

PS 7/11

Godkjenning av protokoll

PS 8/11

Støtte til søknad om midler til Dansefestival Barents

PS 9/11

Støtte til søknad om midler til fagkongress ALNS Finnmark,
Hammerfest sykehus

I tillegg vil det bli orientering om:
- Ny omsorgslov og kommunens høringsuttalelse (referatsak)
- Tjenesten for funksjonshemmede ved virksomhetsleder for Tjenesten for
funksjonshemmede Jan Rune Mortensen orienterte i saken.
- Arktisk kultursenter (AKS)
- Kjøkkentjenesten – nedsatt gruppe. Kommunalsjef Kaj Gunnar Dahl og kjøkkensjef på
Rypefjord sykehjem Gunnar Milch – orienterte.
- Svømmebasseng – Fagleder idrett Reidar Næss orienterte.
Innkalling – godkjent.
Saksliste / dagsorden:
I tillegg til den ordinære sakslista ønsket leder å få behandlet sak 8/11 og 9/11 . Sakslista med
sakene 1/11 til og med 9/11 - godkjent.

PS 1/11 Godkjenning av Nissenskogen barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler
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.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
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.
PS 2/11 Godkjenning av Hammerfest videregående skole etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler
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.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
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.
PS 3/11 Opprettelse av midlertidig stilling i barnevernstjenesten
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.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

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.

PS 4/11 Søknad om skjenkebevilling og om fritak fra kravet om stedfortreder - Nostalgia
cafe

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
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet
fatter følgende vedtak;
2. Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden 03.02.2011 –
30.06.2012, jf. alkoholloven §§ 1-6 og 1-7;
Bevillingssøker:
Virksomhetens navn:
Skjenkested:
Driftskonsept:
Areal:
Antall gjesteplasser:
Uteservering:
Alkoholgruppe:
Skjenketid:
Styrer:
Kunnskapsprøve:
Stedfortreder:

Nostalgia Cafe Uwe Møller
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.
3. Nostalgia Cafe Uwe Møller gis fritak fra kravet om stedfortreder, jf. alkoholloven
§ 1-7c 1. ledd.

PS 5/11 Søknad om serveringsbevilling - Nostalgia cafe
Rådmannens forslag til vedtak
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning innvilger Uwe Gerhard Møller serveringsbevilling
for Nostalgia Cafe i Strandgata 3a i Hammerfest.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen
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
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011
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
Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
PS 7/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 22.11.10 godkjennes

PS 8/11 Støtte til søknad om midler til Dansefestival Barents
KOU – styrets leders forslag til vedtak:
Hammerfest Kommune ved styret for kultur, omsorg og undervisning vil på det sterkeste
anbefale og støtte denne søknaden.
Vi vil også vektlegge nordområdesatsningen og hvor stor betydning denne festivalen har for å
være knutepunkt i nordområdene. Det er kjent at dans og kunst er samlende og har felles
kunstnerisk uttrykk uavhengig av språk.

Dansefestival Barents er utrolig viktig for dansen og det å være et samlingspunkt. At festivalen
er et etablert årlig arrangement gjør at det kan planlegges slik at flere og flere ser til Hammerfest
og nordover.
Festivalen greier også, på en unik måte, å inkludere befolkningen i et regionalt område, samt at
de jobber sammen med videregående skole.
Hammerfest Kommune støtter festivalen med kr. 100 000,- årlig og er glade for at det satses her.
Med et helt unikt Arktisk Kultursenter som base for dansen i Nordområdet.
Styret for kultur, omsorg og undervisning i Hammerfest håper derfor at dere er med på å støtte
søknaden og bevilger de omsøkte midlene.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest Kommune ved styret for kultur, omsorg og undervisning vil på det sterkeste
anbefale og støtte denne søknaden.
Vi vil også vektlegge nordområdesatsningen og hvor stor betydning denne festivalen har for å
være knutepunkt i nordområdene. Det er kjent at dans og kunst er samlende og har felles
kunstnerisk uttrykk uavhengig av språk.
Dansefestival Barents er utrolig viktig for dansen og det å være et samlingspunkt. At festivalen
er et etablert årlig arrangement gjør at det kan planlegges slik at flere og flere ser til Hammerfest
og nordover.
Festivalen greier også, på en unik måte, å inkludere befolkningen i et regionalt område, samt at
de jobber sammen med videregående skole.
Hammerfest Kommune støtter festivalen med kr. 100 000,- årlig og er glade for at det satses her.
Med et helt unikt Arktisk Kultursenter som base for dansen i Nordområdet.
Styret for kultur, omsorg og undervisning i Hammerfest håper derfor at dere er med på å støtte
søknaden og bevilger de omsøkte midlene.
PS 9/11 Støtte til søknad om midler til fagkongress ALNS Finnmark, Hammerfest sykehus
KOU – leders forslag til vedtak:
Hammerfest Kommune ved styret for kultur, omsorg og undervisning vil på det sterkeste
anbefale og støtte denne søknaden.
Vi synes det er prisverdig at ALNSF Finnmark tar på seg å arrangere fagkongressen, som
omfatter hele landet. Samtidig ser vi at kostnaden blir større ved å ha kongresser helt nord i
landet, men dette kan ikke være til et hinder.

Særlig er dette spennende sett ut i fra et nordområde perspektiv. Det å vise seg frem, det å få en
forståelse for hvordan det er her. Hvordan faget fungerer og hvordan alt kan legges til rette er
viktig. Nordområdene er et satsningsområde og ikke minst gjelder dette også helsevesenet.
Helse Finnmark har mange øyne på seg, grunnet store avstander og et tøft klima. Det er derfor
av stor viktighet at vi får vist frem Hammerfest og Finnmark i et nasjonalt miljø, hvor kvalitet
på tjenestene er viktig. Og at alle har krav på like gode tjenester hvor enn du bor i landet.
Styret for kultur, omsorg og undervisning i Hammerfest håper derfor at dere er med på å støtte
søknaden og bevilger de omsøkte midlene.
Vi ber også statssekretæren i Helse og Omsorgsdepartementet sende søknaden til
Helsedirektoratet om det er et mer korrekt søkersted.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 24.01.2011

Behandling
Som KOU – leders innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest Kommune ved styret for kultur, omsorg og undervisning vil på det sterkeste
anbefale og støtte denne søknaden.
Vi synes det er prisverdig at ALNSF Finnmark tar på seg å arrangere fagkongressen, som
omfatter hele landet. Samtidig ser vi at kostnaden blir større ved å ha kongresser helt nord i
landet, men dette kan ikke være til et hinder.
Særlig er dette spennende sett ut i fra et nordområde perspektiv. Det å vise seg frem, det å få en
forståelse for hvordan det er her. Hvordan faget fungerer og hvordan alt kan legges til rette er
viktig. Nordområdene er et satsningsområde og ikke minst gjelder dette også helsevesenet.
Helse Finnmark har mange øyne på seg, grunnet store avstander og et tøft klima. Det er derfor
av stor viktighet at vi får vist frem Hammerfest og Finnmark i et nasjonalt miljø, hvor kvalitet
på tjenestene er viktig og at alle har krav på like gode tjenester hvor enn du bor i landet.
Styret for kultur, omsorg og undervisning i Hammerfest håper derfor at dere er med på å støtte
søknaden og bevilger de omsøkte midlene.
Vi ber også statssekretæren i Helse og Omsorgsdepartementet sende søknaden til
Helsedirektoratet om det er et mer korrekt søkersted.

