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Styret for kultur, omsorg og undervisning
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
23.02.2015
09:00 – 13:20

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Berit Hågensen
Willy Olsen
Tom Kristian Hermo
Haldis Olsen
Elin Mølmann Holmgren
Eva Gebhardt Sjøtun
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
Vigdis Guleng
Dan Andersen
Gaute B. Eliassen

MEDL
MEDL
MEDL

SV
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Chris Jørgensen
Monique Jørgensen
Roy Magnussen

Dan Andersen
Gaute B. Eliassen
Vigdis Guleng

AP
H
SV

10 representanter (av 11) tilstede.
Elin M. Holmgren ankom møtet kl. 09:15 - 11 representanter (av 11) tilstede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen,
kommunalsjef Arve Paulsen, skolefaglig ansvarlig Christer Ringheim, kommuneadvokat
Cathrine Leistad, fagleder Ungdomstjenesten Henrik Skjelbred, virksomhetsleder Kirkeparken
omsorgssenter Marit Halvorsen, rådgiver Grethe Gebhardt, konsulent Eva Wulff, Pleie- og
omsorgsfaglig ansvarlig Linda Jensen og virksomhetsleder Hjemmetjenesten Turid Forberg
Løkke.

Underskrift:

Berit Hågensen
Leder

Lena Røbekk
Administrasjonskonsulent

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 10/15

Svar på søknad om tilskudd til statue av Adolf Henrik Lindstrøm

PS 11/15

Svar på søknad om tilskudd til filmprosjektet "Lengsel etter nåtid"

PS 12/15

Søknad om overtakelse av arbeidsgiveransvaret for daglig leder for
frivillighetssentralen i Hammerfest

PS 13/15

Godkjenning av protokoll

Tilleggssaker
PS 14/15

Redegjørelse om kompetanse og kompetansebehov ved
Kirkeparken omsorgssenter

PS 15/15

Høringssvar - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF

PS 16/15

Evaluering av ordningen med vertskommune for UKM
fylkesmønstring

Innkalling – godkjent
Saksliste/dagsorden:
Leder ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle tilleggssak 14/15, 15/15 og 16/15.
Saksfremleggene ble delt ut direkte i møtet.
Sak 10/15 til og med sak 16/15 inkludert tilleggssaker godkjennes.
Leder ønsket i tillegg en muntlig orientering:
 Pleie og Omsorg brukersak.
Muntlige orienteringer:
 Trivselsombud v/kommunalsjef Arve Paulsen
 Elevundersøkelsen 2014 v/skolefaglig ansvarlig Christer Ringheim
 Pleie og Omsorg brukersak v/pleie og omsorgsfaglig ansvarlig Linda Jensen og
virksomhetsleder Turid Forberg Løkke. Møtet ble lukket jf. Kommuneloven § 31 nr. 2 jf.
Forvaltningsloven § 13 nr.1.
Spørsmål stilt direkte i møtet:
Tom- Kristian Tommen Hermo (AP):
- Medieoppslag vedrørende ansatte utsatt for vold i Alta kommune, hvordan står det til i
Hammerfest?
Besvares i et senere møte.
-

Hvor langt er kommunen kommet i utredning vedrørende kunstgress på Hammerfest
stadion?
Besvares i et senere møte.

-

Det mangler trapp på Baksalen skole fra skolegård opp til lekeplass. Kan det ordnes?
Besvares i et senere møte.

Eva Gebhardt Sjøtun (AP):
- Kan det ordnes gelender på vegg på Baksalen skole ved nedgang til parkeringsplass?
Besvares i et senere møte.
-

Kan snø som ryddes i Salheimsveien dumpes mellom hus blokkene, og ikke på veien
elever bruker til og fra Baksalen skole?
I Freidigveien dumpes snø selv om det står forbudt skilt?
Besvart i møtet.

-

Lys er gått utenfor Thon hotell og DNB, kan det ordnes?
Besvart i møtet.

PS 10/15 Svar på søknad om tilskudd til statue av Adolf Henrik Lindstrøm

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet er positiv til at det blir etablert en statue av Adolf Henrik Lindstrøm i
Hammerfest.
2. Formannskapet vil vurdere et tilskudd i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015
Behandling
Berit Hågensen fremmet følgende felles forslag for AP:
KOU anbefaler formannskapet på det sterkeste å finne ei løsning for kommunalt tilskudd i løpet
av våren 2015.
Votering pkt. 1: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Votering nytt pkt. 2: Ap’s forslag 7 stemmer – rådmannens pkt. 2 falt med 6 stemmer
Vedtak
1. Formannskapet er positiv til at det blir etablert en statue av Adolf Henrik Lindstrøm i
Hammerfest.
2. KOU anbefaler formannskapet på det sterkeste å finne ei løsning for kommunalt tilskudd i
løpet av våren 2015.

PS 11/15 Svar på søknad om tilskudd til filmprosjektet "Lengsel etter nåtid"

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet ser på filmprosjektet «Lengsel etter nåtid» som et viktig bidrag til å gi
informasjon og kunnskap om en viktig del av Norges krigshistorie vinteren 1944 – 1945.
2. Formannskapet vedtar å gi tilsagn om en bevilgning på kr. 30 000,- som belastes
sentraladministrasjonens område – kjøp av tjenester.

3. Tilskuddet utbetales når filmprosjektet blir bekreftet realisert fra søker Pomor Film AS og
Knut Erik Jensen.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Formannskapet ser på filmprosjektet «Lengsel etter nåtid» som et viktig bidrag til å gi
informasjon og kunnskap om en viktig del av Norges krigshistorie vinteren 1944 – 1945.
2. Formannskapet vedtar å gi tilsagn om en bevilgning på kr. 30 000,- som belastes
sentraladministrasjonens område – kjøp av tjenester.
3. Tilskuddet utbetales når filmprosjektet blir bekreftet realisert fra søker Pomor Film AS og
Knut Erik Jensen.

PS 12/15 Søknad om overtakelse av arbeidsgiveransvaret for daglig leder for
frivillighetssentralen i Hammerfest

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest formannskap er positiv til å ta over arbeidsgiveransvaret for daglig leder av
frivillighetssentralen i Hammerfest.
2. Hammerfest formannskap vedtar rådmannens innstilling vedr. hvilke prinsipper som skal
ligge i avtalen mellom frivillighetssentralens styre og Hammerfest kommune:
• Hva arbeidsgiveransvaret innebærer.
• At retningslinjene for frivilligsentraler/ nærmiljøsentraler fra Kulturdepartementet og
frivillighetssentralens vedtekter skal være førende for daglig leder.
• Prinsippet om bred og likestilt frivillighet i frivillighetssentralens styre er en forutsetning.
• Frivillighetssentralens styre skal eie og ha det daglige driftsansvaret for
frivillighetssentralen.
• Avtalens innhold, samt utforming av stillingsbeskrivelsen, skal skje gjennom en forhandling
mellom kommunen og frivillighetssentralens styre .
3. Rådmannens gis fullmakt til å fremforhandle, utarbeide og signere en avtale med
frivillighetssentralens styre for daglig leder.
4. Ferdig signert avtale legges frem for formannskapet til orientering.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015
Behandling
Representant Haldis Olsen (AP) erklærte seg inhabil og deltok ikke under behandling av saken.

KOU besluttet enstemmig at representanten er inhabil med hjemmel i forvaltningsloven § 6
første ledd bokstav e nr. 1.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest formannskap er positiv til å ta over arbeidsgiveransvaret for daglig leder av
frivillighetssentralen i Hammerfest.
2. Hammerfest formannskap vedtar rådmannens innstilling vedr. hvilke prinsipper som skal
ligge i avtalen mellom frivillighetssentralens styre og Hammerfest kommune:
• Hva arbeidsgiveransvaret innebærer.
• At retningslinjene for frivilligsentraler/ nærmiljøsentraler fra Kulturdepartementet og
frivillighetssentralens vedtekter skal være førende for daglig leder.
• Prinsippet om bred og likestilt frivillighet i frivillighetssentralens styre er en forutsetning.
• Frivillighetssentralens styre skal eie og ha det daglige driftsansvaret for frivillighetssentralen.
• Avtalens innhold, samt utforming av stillingsbeskrivelsen, skal skje gjennom en forhandling
mellom kommunen og frivillighetssentralens styre.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle, utarbeide og signere en avtale med
frivillighetssentralens styre for daglig leder.
4. Ferdig signert avtale legges frem for formannskapet til orientering.

PS 13/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26.01.2015 godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 26.01.2015 godkjennes.

PS 14/15 Redegjørelse om kompetanse og kompetansebehov ved Kirkeparken
omsorgssenter

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015

Behandling
Elin M. Holmgren (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen bes om å følge opp risiko og sårbarhetsanalyse nevnt i punkt 2 i opprinnelig vedtak
fra møte 26.01.2015 sak 4/15.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Votering tilleggsforslag pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning tar saken til orientering.
2. Rådmannen bes om å følge opp risiko og sårbarhetsanalyse nevnt i punkt 2 i opprinnelig
vedtak fra møte 26.01.2015 sak 4/15.

PS 15/15 Høringssvar - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune mener at Klinikk Hammerfest er viktig for beredskapen i
Barentshavet utenfor Hammerfest og i Vest Finnmark. Det er nødvendig med god
faglig bemanning, tilstrekkelige beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse
for å ivareta beredskapen
2. Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte ressurser innen
spesialistutdanning og akutt beredskap ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes
for å kunne tilpasse seg de nasjonale og regionale standarder og krav
3. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset må inkludere
primærhelsetjenesten i den teknologiske utviklingen slik at samhandling og sømløse
pasientforløp ikke blir forhindret av
systemer som ikke snakker sammen
4. Hammerfest kommune mener at Prehospital elektronisk pasientjournal er et viktig
hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK og øvrige
mottakene enheter
5. Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett dialog mellom
Finnmarkssykehuset og kommunene ved omstruktureringer av de prehospitale
tjenestene
6. Hammerfest kommune støtter prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for
undervisning av 6. års medisinerstudenter.
7. Hammerfest kommune støtter at Finnmarkssykehuset skal samarbeide med UIT, UNN
og kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i foretaket. Hammerfest
kommune ønsker å være en aktiv part i samarbeidet for å sikre kompetansen både i
Finnmarkssykehuset og i kommunen
8. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommune
om rekruttering og tilsetting av helsepersonell med spesialistutdanning
9. Hammerfest kommune mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for

konkrete samhandlingstiltak, gode og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring
og veiledning
10. Hammerfest kommune mener at antall eldre og personer med livsstilsykdommer vil
øke
som kan føre til flere innleggelser i sykehus. Finnmarkssykehuset bør derfor være
varsom med å kutte ned på sengeantallet i nye Hammerfest Sykehus
11. Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to
lokalsykehus med akutt beredskap for befolkningen, lokalisert i Hammerfest og
Kirkenes
12. Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus må bevares og tilpasses fremtidig behov
13. Hammerfest kommune ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres
og blir igangsatt fra 2018. Dette for så sikre det fremtidige
spesialisthelsetjenestetilbudet og utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus
14. Hammerfest kommune mener at nåværende sykehus må vedlikeholdes.
Tjenestetilbudet må utvikles samtidig med pågående omstilling og byggeprosesser
15. Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres og driftes av
Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og
utvikling av et fødetilbud av høy faglig kvalitet

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015
Behandling
Chris Jørgensen (AP) fremmet følgende endringsforslag, pkt.1:
Hammerfest kommune mener at Klinikk Hammerfest er viktig for beredskapen i Barentshavet
og i hele Finnmark, og spesielt for alle kommunene langs den værutsatte kysten i VestFinnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning, tilstrekkelige beredskapsressurser og en
oppgradert bygningsmasse for å ivareta beredskapen.
Votering m/endring i ordlyd i pkt. 1: Enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Hammerfest kommune mener at Klinikk Hammerfest er viktig for beredskapen i
Barentshavet og i hele Finnmark, og spesielt for alle kommunene langs den værutsatte
kysten i Vest- Finnmark. Det er nødvendig med god faglig bemanning, tilstrekkelige
beredskapsressurser og en oppgradert bygningsmasse for å ivareta beredskapen.
2. Hammerfest kommune mener at det må tilføres økte ressurser innen
spesialistutdanning og akutt beredskap ved Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes
for å kunne tilpasse seg de nasjonale og regionale standarder og krav
3. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset må inkludere
primærhelsetjenesten i den teknologiske utviklingen slik at samhandling og sømløse
pasientforløp ikke blir forhindret av
systemer som ikke snakker sammen
4. Hammerfest kommune mener at Prehospital elektronisk pasientjournal er et viktig
hjelpemiddel for nødvendig dokumentasjon og integrering mot AMK og øvrige
mottakene enheter

5. Hammerfest kommune mener at det er nødvendig med en tett dialog mellom
Finnmarkssykehuset og kommunene ved omstruktureringer av de prehospitale
tjenestene
6. Hammerfest kommune støtter prosjektet som utreder klinikk Hammerfest som base for
undervisning av 6. års medisinerstudenter.
7. Hammerfest kommune støtter at Finnmarkssykehuset skal samarbeide med UIT, UNN
og kommunene for å sørge for nødvendig kompetanse i foretaket. Hammerfest
kommune ønsker å være en aktiv part i samarbeidet for å sikre kompetansen både i
Finnmarkssykehuset og i kommunen
8. Hammerfest kommune mener at Finnmarkssykehuset bør samarbeide med kommune
om rekruttering og tilsetting av helsepersonell med spesialistutdanning
9. Hammerfest kommune mener at samhandlingsavtalene skal danne grunnlag for
konkrete samhandlingstiltak, gode og helhetlige pasientforløp, kompetanseoverføring
og veiledning
10. Hammerfest kommune mener at antall eldre og personer med livsstilsykdommer vil
øke
som kan føre til flere innleggelser i sykehus. Finnmarkssykehuset bør derfor være
varsom med å kutte ned på sengeantallet i nye Hammerfest Sykehus
11. Hammerfest kommune støtter planen om at Finnmarkssykehuset skal ha to
lokalsykehus med akutt beredskap for befolkningen, lokalisert i Hammerfest og
Kirkenes
12. Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus må bevares og tilpasses fremtidig behov
13. Hammerfest kommune ber om at renovering/nybygg av Hammerfest sykehus forseres
og blir igangsatt fra 2018. Dette for så sikre det fremtidige
spesialisthelsetjenestetilbudet og utdanningskapasiteten ved Hammerfest Sykehus
14. Hammerfest kommune mener at nåværende sykehus må vedlikeholdes.
Tjenestetilbudet må utvikles samtidig med pågående omstilling og byggeprosesser
15. Hammerfest kommune mener at fødestuen i Alta organiseres og driftes av
Finnmarkssykehuset - Hammerfest sykehus. Dette for å sikre opprettholdelse og
utvikling av et fødetilbud av høy faglig kvalitet

PS 16/15 Evaluering av ordningen med vertskommune for UKM fylkesmønstring

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for kultur, omsorg og undervisning stiller seg positive til at Hammerfest kommune
søker om å bli vertskommune for UKM fylkesmønstring i perioden 2016-2018.
2. Ungdomstjenesten utarbeider og sender søknaden på vegne av Hammerfest kommune.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 23.02.2015
Behandling
Roy Magnussen (SV) fremmet følgende endringsforslag pkt.1:
Styret for Kultur, omsorg og undervisning ønsker at Hammerfest kommune søker om å bli
vertskommune for UKM fylkesmønstring i perioden 2016 – 18.

Votering: Som innstillingen m/endring i pkt.1 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for Kultur, omsorg og undervisning ønsker at Hammerfest kommune søker om å bli
vertskommune for UKM fylkesmønstring i perioden 2016 – 18.
2. Ungdomstjenesten utarbeider og sender søknaden på vegne av Hammerfest kommune.

