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Styret for kultur, omsorg og undervisning
Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen
13.05.2013
09:00 – 13:30

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Ronny Holm
Berit Hågensen
Tom Kristian Hermo
Dan Andersen
Elin Mølmann Holmgren
Willy Olsen
Anneke Paulsen Opedal
Mia Hansen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
FRP/KYST

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Haldis Olsen
Gaute B. Eliassen
Vigdis Guleng

MEDL
MEDL
MEDL

AP
H
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Eva Gebhardt Sjøtun
Monique Jørgensen
Roy Magnussen

Haldis Olsen
Gaute B. Eliassen
Vigdis Guleng

AP
H
SV

11 representanter (av 11) tilstede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Grethe Nissen,
kommunalsjef Violet Karoliussen, kommunalsjef Geir Nesse, plan- og utviklingssjef Odd
Edvardsen, rådgiver Grethe Gebhardt, økonomisjef Trond Rognlid, virksomhetsleder kultur og
idrett Lars Aude Arnesen, kultursjef Gerd Hagen, fagleder idrett og friluftsliv Reidar Næss,
prosjektleder rus og psykiatritjenesten Nina Onsaker Skjelbred og fagleder helse og omsorg
Linda Jensen.
Fra Hammerfest Eiendom KF møtte daglig leder Gunnar Røe.
Fra Kvalsund kommune møtte pleie og omsorgsleder Catharina Sæther.

Underskrift:
Ronny Holm
Leder

Lena Røbekk
Administrasjonskonsulent

Innkalling – godkjent.
Følgende spørsmål ble stilt direkte i møtet:
Tom Kristian Hermo (AP):
Hvem har eiendomsrettigheter til nettsiden Goggen.net?
Rådmann besvarte spørsmålet.
Berit Hågensen (AP):
Er det nye stillinger som er utlyst i omsorgsboligene i Finnmarksveien?
Rådmann besvarte spørsmålet.

Dagsorden/sakslista:
Ekstra muntlig orientering – situasjonen i barnevernet.
Sakene 11/13 til og med 18/13 med orienteringene- godkjent.
I sakene 16/13, 17/13 og 18/13 ble møtet besluttet lukket pga. hensyn til personvern, jf.
Kommuneloven § 31 nr. 3.

Muntlige orienteringer:
 Situasjonen i barnevernet v/virksomhetsleder forebyggende tjenester Ann Kristin
Kjemsaas og fagleder barneverntjenesten Andreas Breden Tangen
 Samhandling i vest v/fagleder pleie og omsorg Linda Jensen og pleie- og omsorgsleder i
Kvalsund kommune Catharina Sæther
 Prosjekt Tili:ut, v/prosjektleder Nina Onsaker Skjelbred
Saksliste
Saksnr

Innhold

Lukket

PS 11/13

Omsorgsboliger for eldre med pleie og omsorgsbehov

PS 12/13

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest kommune

PS 13/13

Søknad om støtte til rusfritt 16. mai arrangement for 10. klassene
2013

PS 14/13

Bygging av glasstak over utescenen Frysa, behov for
investeringsmidler

PS 15/13

Godkjenning av protokoll

PS 16/13

Tildeling av Hammerfest kommunes idrettsstipend 2013

X

PS 17/13

Tildeling av Hammerfest kommunes kulturstipend 2013

X

PS 18/13

Tildeling av Hammerfest kommunes kulturpris for 2013

X

PS 11/13 Omsorgsboliger for eldre med pleie og omsorgsbehov
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er positiv til at det etableres 22 nye omsorgsboliger for eldre som kan bo
alene.
2. Lokalisering av omsorgsboligene skal være avgrenset innenfor Hammerfest Sentrum.
3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan 2014 – 2017.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Elin Holmgren(AP) fremmet følgende forslag nytt pkt.2:
Omsorgsboligen skal etableres med gode og tilgjengelige kommunikasjonsalternativer til
sentrum.
Berit Hågensen (AP) fremmet følgende forslag nytt pkt.2:
Lokalisering av omsorgsboligene bør være avgrenset innenfor Hammerfest sentrum.
Votering:
Rådmannens forslag pkt 1 og 3 – enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag pkt 2 – falt.
Punkt 2: AP’s forslag (Elin Holmgren) fikk 6 stemmer for og 5 stemmer mot.
Punkt 2: AP’s forslag (Berit Hågensen) fikk 5 stemmer for og 6 stemmer mot.
Vedtak
1. Kommunestyret er positiv til at det etableres 22 nye omsorgsboliger for eldre som kan bo
alene.
2. Omsorgsboligen skal etableres med gode og tilgjengelige kommunikasjonsalternativer til
sentrum.
3. Saken vurderes endelig i forbindelse med budsjett 2014, økonomiplan 2014 – 2017.

PS 12/13 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 1.kvartal 2013 for Hammerfest kommune
til etterretning.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 1.kvartal 2013 for Hammerfest kommune
til etterretning.

PS 13/13 Søknad om støtte til rusfritt 16. mai arrangement for 10. klassene 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Kultur, omsorg og undervisning (KOU) vedtar å innvilge søknaden fra foreldregruppa
til 10. klassene i Hammerfest kommune 2013 med kr. 7.000,Beløpet reguleres fra KOU – styres reserverte bevilgning.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Kultur, omsorg og undervisning (KOU) vedtar å innvilge søknaden fra foreldregruppa
til 10. klassene i Hammerfest kommune 2013 med kr. 7.000,Beløpet reguleres fra KOU – styres reserverte bevilgning.

PS 14/13 Bygging av glasstak over utescenen Frysa, behov for investeringsmidler
Med henvisning til den risiko og fare for lekkasjeskader en fortsatt trafikk og arbeid på taket i
utkraget del i foajeen med midlertidig tetting av lyssjakta hvert år innebærer, så er det viktig å få
bygget glasstak over lyssjakta over utescenen i Frysa.
For større utnyttelse av utescenen i Frysa med ulike typer kunst – og kulturaktiviteter er det i
tillegg viktig å få bygget glasstaket, slik at aktivitetene kan foregå under tak.

Kostnadsoverslaget som er utført av Hammerfest Eiendom KF viser at et slikt tiltak vil beløpe
seg til kr. 4.500.000,00 inkl. m.v.a. Ut fra størrelsen på beløpet og investeringsnivået til
Hammerfest kommune vil det være naturlig å se en slik investering i sammenheng med
investeringsbudsjettet for 2014 og økonomiplanperioden 2014 – 2017.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til bygging av glasstak over utescenen i
Frysa.
2. Prosjektet vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –
2017.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Ronny Holm fremmet på vegne av AP følgende tilføyelse i punkt 1:
KOU ber om at det startes en anbudsprosess som skal være ferdig før budsjettbehandlinger i
desember 2013.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
AP’s tilleggsforslag pkt.1: Enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Kommunestyret er i utgangspunktet positiv til bygging av glasstak over utescenen i
Frysa. KOU ber om at det startes en anbudsprosess som skal være ferdig før
budsjettbehandlinger i desember 2013.
2. Prosjektet vurderes nærmere i forbindelse med budsjett 2014 og økonomiplan 2014 –
2017.

PS 15/13 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 18.03.2013 godkjennes.

PS 16/13 Tildeling av Hammerfest kommunes idrettsstipend 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken legges fram uten innstilling da KOU må se søkere på idrettsstipendet opp mot søkere
fra kultursektoren
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Saksfremlegget var unntatt offentlighet frem til 17. mai. Offl. § 26.2. ledd. og møtet ble besluttet
lukket pga. tungtveiende offentlige interesser, jf. kommuneloven § 31 nr 3. Vedtaket offentliggjøres
muntlig 17. mai som en del av 17. mai arrangementet.

Ronny Holm (AP) fremmet på vegne av KOU følgende forslag:
Bragi Snær Hallsson tildeles idrettsstipend på kr. 25 000,-.
Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bragi Snær Hallsson tildeles idrettsstipend på kr. 25 000,-.

PS 17/13 Tildeling av Hammerfest kommunes kulturstipend 2013
Som følge av vedtak i sak 15/2012 om endring av Idrettsstipendet ble det blant annet vedtatt å
opprettholde et totalbeløp til stipender (innen kultur- og idrett) på kr. 125 000,-. Et samlet beløp
skal gi Styret for kultur, omsorg og undervisning et større spillerom for fremtidige tildelinger av
stipender. KOU-styret har tidligere bedt om at det ikke blir laget innstilling i saken da utvalget
vil stå helt fritt i å vurdere hvem som skal tildeles kulturstipend.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning tildeler Hammerfest kommunes Kulturstipend for
2013 til ………………………………
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Saksfremlegget var unntatt offentlighet frem til 17. mai. Offl. § 26.2. ledd. og møtet ble besluttet
lukket pga. tungtveiende offentlige interesser, jf. kommuneloven § 31 nr 3. Vedtaket offentliggjøres
muntlig 17. mai som en del av 17. mai arrangementet.

Ronny Holm(AP) fremmet på vegne av KOU følgende forslag:
Alaa El Din Abbas og Maria Stephansen tildeles kulturstipend i 2013 pålydende kr. 25 000,hver.

Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Alaa El Din Abbas og Maria Stephansen tildeles kulturstipend i 2013 pålydende kr. 25 000,hver.

PS 18/13 Tildeling av Hammerfest kommunes kulturpris for 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar å tildele Hammerfest kommunes kulturpris for
2013 til:
…………………………………………………

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 13.05.2013

Behandling
Saksfremlegget var unntatt offentlighet frem til 17. mai. Offl. § 26.2. ledd. og møtet ble besluttet
lukket pga. tungtveiende offentlige interesser, jf. kommuneloven § 31 nr 3. Vedtaket offentliggjøres
muntlig 17. mai som en del av 17. mai arrangementet.

Ronny Holm (AP) fremmet på vegne av KOU følgende forslag:
Forslag til kulturpris 2013
Kjell Arnesen og Tove Pedersen tildeles årets kulturpris.
Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kjell Arnesen og Tove Pedersen tildeles årets kulturpris.

