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Dato:
Tid:

Styret for kultur, omsorg og undervisning
Kommunestyresalen, Rådhuset
11.05.2009
11:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Marianne Sivertsen Næss
Tor-Ivar Heggelund
Håkon Rønbeck
Bjørg Eva Eliassen Hamsund
Ronny Holm
Grethe Ernø Johansen
Willy Olsen

Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem

AP
AP
H
H
AP
AP
AP

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Haldis Olsen
Steve Sivertsen
Bente Orvik
Annissa Roble

MEDL
MEDL
MEDL
Medlem

AP
FRP
SV
FELLES

10 representanter (av 11) til stede. Willy Olsen fikk innvilget permisjon fra kl. 13.30.
9 representanter (av 11) til stede.
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Vigdis Guleng
Per Olav Spein
Ole I. Hansen
Ingen møtte

Bente Orvik
Steve Sivertsen
Haldis Olsen
Anissa Roble

SV
FRP
AP
Felles

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, personalsjef Sølvi Løkke,
økonomisjef Trond Rognlid, virksomhetsleder Tom Wullf, kultursjef Gerd Hagen,
biblioteksjef Randi Gustavsen, konsulent Anne Tørseth, pedagogisk konsulent Arve Paulsen
og sektorledere Steinar Paulsen, Arvid Paulsen og Torbjørn Næss.
Grethe Ernø Johansen
Svanhild Moen
Leder
formannskapssekretær
Styret for Kultur, omsorg og undervisning var på befaring på Bootleg Backstage kl 0930.

Følgende muntlige orienteringer:
Strandparken 1 – resultat fra befaring v/Torbjørn Næss
Kafedrift på AKS v/Tom Wullf
Status Barnehageplasser og ny barnehage v/Grethe Nissen
Status i forhold til rekruttering og kompetanse i kommunen v/Sølvi Løkke
Sak fra formannskap: Infeksjonsavdelingen - Rypefjord sykehjem v/rådmannen
Erobring av Hammerfest, 200 års markering 22.juli 09 (se vedlegg) – oversendes
formannskapet.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 36/09

Forslag til endring i forskrift - skolestrukturen i Hammerfest
kommune

PS 37/09

Plan for samarbeid om tjenester utsatte barn og unge

PS 38/09

Utredning biblioteklokaler

PS 39/09

Søknad om tilskudd og bistand til sandvolleyball

PS 40/09

Idrettsstipend 2009, unntatt offentlighet frem til 17. mai

PS 41/09

Søknad om profileringsstøtte

PS 42/09

Diverse referatsaker

PS 43/09

Godkjenning av protokoll

Tilleggssak
PS 44/09

Lukket

X

X
Tildeling av kulturstipend for 2009, unntatt offentlighet frem til 17.
mai

Innkalling – enstemmig vedtatt.
Saksliste / dagsorden:
Det ordinære sakskartet har sakene 36/09 og 43/09. I tillegg ønsket leder å behandle en
tilleggssak
PS 44/09 ”Tildeling av kulturstipend for 2009. Saken behandles sammen sak 40/09 - for lukkede
dører. Offentliggjøring av sakene blir gjort 17. mai. 2009.
Leder opplyste at det blir endring på rekkefølgen av saken: Før orienteringssakene behandles
sak 36/09 behandles sak 40/09 og 44/09.
Det ordinære sakskartet har sakene 36/09 og 44/09 – enstemmig vedtatt.
Følgende spørsmål ble stilt:
- Om det er en ordning med et livsnøytralt rom i kommunen v/Vigdis Guleng (SV)
- om fotballhallen
- om ambulansetjenesten.
- vedr. Turistveien 51
Rådmannen besvarte alle spørsmålene.
Følgende spørsmål som ønskes besvart til neste KOU møte:
- Båthuset

-

Tilpasset opplæring ved Fjordtun skole
Midler avsatt til lekeplasser
Status Turiparken
Rusmiddeltjenesten
Marinor

KOU – styret flyttes fra mandag 8. juni til fredag 5. juni kl. 0900

PS 36/09 Forslag til endring i forskrift - skolestrukturen i Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Ungdomstrinnet ved Forsøl skole overføres til Breilia skole fra 01.08.09.
2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering
etter oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage
utredes med sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.
4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord
skoler forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet
utarbeider konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene,
forutsettes organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Vigdis Guleng fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Punkt 1 og 2 går ut.
Nytt punkt 3. Daltun og Forsøl skole videreføres som en 1. – 10. skole.
Tor Ivar Heggelulnd fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas i
forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009.
Votering.
SV’s forslag fikk 1 stemme for og 9 stemmer mot.
Innstillingen fikk 4 stemmer og AP’s forslag fikk 6 stemmer.
Vedtak
1. Ungdomstrinnet blir værende i Forsøl skoleåret 2009 – 2010. Nærmere avgjørelse tas
i forbindelse med skolestrukturdebatten høsten 2009

2. Iverksetting av forsøk mellom Forsøl skole og Forsøl barnehage om organisering
etter oppvekstsentermodell med felles virksomhetsleder for skole og barnehage
utredes med sikte på oppstart fra høsten 2010.
3. Daltun skole videreføres som en 1. – 10. skole.
4. For å sikre kvaliteten i opplæringstilbudene ved Daltun, Kårhamn og Akkarfjord
skoler forutsettes kommunestyret at skolene i forbindelse med årsplanarbeidet
utarbeider konkrete planer for faglige og sosiale samarbeidstiltak med andre skoler.
5. Det fastsettes en minimumsbemanning på 2 stillingshjemler ved den enkelte skole.
Samtlige skoler skal som normalordning ha egen rektorstilling.
6. Eventuelle barnehagetilbud på Seiland og Sørøya som lokaliseres til skolene,
forutsettes organisert etter oppvekstsentermodell med rektor som virksomhetsleder.
PS 37/09 Plan for samarbeid om tjenester utsatte barn og unge
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan for ”Samarbeid om brukere med tilpassede behov” vedtas innført i Hammerfest kommune
med virkning fra 01.08.09

Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Plan for ”Samarbeid om brukere med tilpassede behov” vedtas innført i Hammerfest kommune
med virkning fra 01.08.09

PS 38/09 Utredning biblioteklokaler
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket,
1.000.000 kr avsatt i budsjett 2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres
til utredning av idéskisser og kostnadskalkyler for alternativene;
1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar at investeringen nytt magasin biblioteket,
1.000.000 kr avsatt i budsjett 2009, reduseres til 300.000 kr. Formålet med investeringen endres
til utredning av idéskisser og kostnadskalkyler for alternativene;
1) ombygging av eksisterende lokaler
2) nye lokaler for biblioteket
PS 39/09 Søknad om tilskudd og bistand til sandvolleyball
Rådmannens forslag til vedtak:Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) bevilger kr.
45 000,- til Hammerfest volleyballklubb for å arrangere eliteturneringen Arctic Open 2009.
Beløpet dekkes over KOU’s
disposisjoner.
KOU ber administrasjon bistå HVBK med tilrettelegging og nedriggng som skissert i
saksfremlegget.
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Tor Ivar Heggelund fremmet på vegne av AP følgende forslag:
KOU styret anbefaler formannskapet å bevilge summen på 45.000 til sandvolleyball –
eliteturnering.
Votering: Innstillingen falt og Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU styret anbefaler formannskapet å bevilge summen på 45.000 til sandvolleyball –
eliteturnering.
PS 40/09 Idrettsstipend 2009 - offentliggjøres 17. mai 2009

PS 41/09 Søknad om profileringsstøtte
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009
Behandling
KOU avslår søknaden. – enstemmig vedtatt.
Vedtak
KOU avslår søknaden.

PS 42/09 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009
RS 09/12 Nye avlastningsboliger i Turistveien
RS 09/13 Referat fra møte i Seksjon for Miljørettet helsevern 15.04.09
RS 09/14 Nytt kommunalt Pleie og omsorgsenter
RS 09/15 Nytt utested Storgata 22 - tilgjengelighet
RS 09/16 Fast sekretær for Rådet for funksjonshemmede
RS 09/17 Møteprotokoll - Rådet for funksjonshemmede - 02/09
Behandling
Referatsakene tas til orientering – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 43/09 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning - 11.05.2009

Behandling
Protokollen under sak 31/09 vedtakets 2. avsnitt endres til det nye forslaget fremmet på møtet.
Protokoll fra mate den 20.04.09 m/endring, godkjennes – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokollen under sak 31/09 vedtakets 2. avsnitt endres til det nye forslaget fremmet på møtet.
Protokoll fra mate den 20.04.09 m/endring, godkjennes.
Tilleggssak
PS 44/09 Tildeling av kulturstipend for 2009 - offentliggjøres 17. mai 2009

