Møte nr. 6/2019

MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Kommunestyret holder møte den 15.10.2019 klokka 11:00 på kommunestyresalen,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører

Jan Arvid Johansen

Medlem

Randi Solli Pedersen

Medlem

Grete Svendsen

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Ingar Eira

Medlem

Robert Wilhelmsen

Medlem

Geir Nesse

Medlem

Vegard Loke Rønning

Medlem

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

Harald Bredesen

Medlem

Yngve Nilsen

Medlem

Bente Israelsen

Medlem

Alf Sakshaug

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78 41 55 55, så
snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere
varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens
hjemmesider.
Kvalsund 08.10.2019
Terje Wikstrøm
Ordfører
(sign.)
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

19/78

Arkiv: L32

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

16.09.2019

13/19

Kommunestyret

15.10.2019

18/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

17.09.2019

24/19

Ungdomsrådet

18.09.2019

43/19

Utviklingsutvalget

19.09.2019

REFERATSAK - ADRESSEENDRING I KOKELV SOM FØLGE
AV KOMMUNESAMMENSLÅING

Utviklingsutvalgets vedtak:
Kvalsund kommune vedtar nytt adressenavn Fielbmà som erstatning for nåværende
adressenavn Moreneveien i Kokelv.

VEDLEGG:







Brev fra Hammerfest kommune av 25.01.2019.
Brev fra Språkrådet av 18.02. til Kvalsund kommune
Brev av 27.02. fra Sametinget/Samisk stedsnavntjeneste til Kvalsund kommune
Brev av 06.05. fra Språkrådet til Kvalsund kommune
Høringsbrev fra KK – nytt veinavn som følge av kommunesammenslåing
Fra Kartverket: Melding om vedtak i sak 2019/259, Fielbmà, Kvalsund kommune

Sak 13/19

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter vedtak i Fellesnemda av 14.12.2018, ble Kvalsund kommune bedt om å ta denne saken.

Som følge av kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest kommuner er det
behov for en adresseendring for en vei i Kokelv.
Bakgrunn og fakta
I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest er kommunen
pålagt å kvalitetssikre data som er grunnlag for matrikkelen i den nye kommunen. En av disse
oppgavene er å unngå navnelikheter på adresser i de to kommunene.
For å oppfylle kravet om entydig adressering innenfor kommunen,
jf matrikkel forskriften § 51, første ledd, er kommunen pålagt å sørge for at like adressenavn
blir fjernet og erstattet med nye adressenavn. Det viser seg at vi har to like adresser i
Hammerfest og Kvalsund. Dette er Moreneveien og Ringveien.
I Fellesnemda den 14.12. 2018 ble det bestemt at Moreneveien endres i Kvalsund og
Ringveien endres i Hammerfest kommune.
Prosedyren videre har vært som følger: Etter rådføring la saksbehandler et innlegg i Kokelv
facebook gruppe, med intensjon om å få inn forslag til et nytt adressenavn, som erstatning for
adressenavnet Moreneveien i Kokelv. Dette skjedde i januar/februar måned. Det var stor
aktivitet på innlegget og stort engasjement med mange forslag til nytt veinavn. Et viktig
moment som ble diskutert rundt et eventuell samisk navn, var at navnet bør være lett å skrive
og lett å uttale.
Saksbehandler kontaktet Språkrådet, for å få testet flere av navnene som ble foreslått og med
mest tilslutning. Både norske og noen samiske navn ble foreslått. Språkrådet bemerket at
samisk stedsnavntjeneste må uttale seg om de samiske adressenavnene.
Samisk stedsnavntjeneste ble kontaktet, de uttalte seg om samisk skrivemåte og godkjente det
konkrete forslaget som var lett å skrive og uttale.
Ønsket var å ha færre forslag å velge mellom og etter uttalelsene ble navneforslagene
ytterligere innskrenket og på nytt sendt Språkrådet for tilrådning.
Språkrådet har retningslinjer for valg av veinavn. Et viktig moment er at navnet bør bygge på
den lokale navnetradisjonen, navnet bør passe på stedet og navnet bør være lett å oppfatte,
skrive og uttale. Det er i tillegg et vanlig prinsipp å unngå å bruke navn på nålevende personer
i adressenavn. Det er også mulig å dra inn ei lang rekke av betydningsområder som på ulike
måter avspeiler mangfoldet ved lokalsamfunnet i eldre og nyere tid.

Sak 13/19
Samisk stedsnavntjeneste godkjenner i sitt brev at Fielbmàveien eller kun Fielbmà kan brukes
som adressenavn. Man kan kombinere samisk stedsnavn med påfølgende etterledd på norsk
som –veien i adressenavn.Samisk stedsnavntjeneste hadde også egne navneforslag.

Saksbehandler sendte i starten av juli ut et høringsbrev til beboerne i Moreneveien. Det ble
opplyst at Fielbmà ble anbefalt som adressenavn, blant fire aktuelle forslag.
I høringsbrevet hadde vedlagt brev fra Språkrådet og Sametinget, v/samisk stedsnavntjeneste.
Språkrådet fikk disse fire navnene til uttalelse og tilrådning:
Senterveien – Ingen merknader, dette navnet fikk størst oppslutning blant Kokelvs innbyggere
på Kokelv facebookside
Fielbmà/Fielbmàveien - Samisk stedsnavntjeneste har godkjent skrivemåte (se brev).
Fielbmà er samisk for kjos, «bekken fra fjellet» eller stille sted i ei lita elv».
Edvinjorda/Edvinjordveien – Ingen merknader til skrivemåten. Dersom utstrekningen av
veiparsellen sammenfaller godt med området Edvinjorda, er det ikke nødvendig
å ha med etterleddet –veien.
Lyngveien - Ingen merknader til skrivemåten. De vil likevel tilrå å bruke lokale stedsnavn i
adressenavnene, fremfor navn av den typen, som er lite spesifikke og finnes i
mange kommuner.
I høringsbrevet ble dessverre navnet skrevet feil. Reaksjonene var som følger:
…Ser at dere har skrevet det nye navnet galt. Det nye navnet er Fielbmá, altså med bokstaven
b og ikke d, som er skrevet i «Til høring: Nytt veinavn i Kokelv». Til opplysning har det
samiske ordet fielbmá 4 betydninger som er oppført. Området som kalles fielbma i Kokelv er
ikke en kjos, men en annen betydning; «stille sted i ei lita elv» er mer treffende, for det er
nettopp derfor det kalles fielbmá.
…Fielbmaveien er fremmed for nutiden da der ikke finnes noe fielbma mer. Før moloen kom
ble det alltid fielbma på våren av den grunn at vinterstormer fyllte igjen utløpet på bekken.
Det vil derfor bli misvisende å bruke fielbma som adressenavn. Senterveien vil være mye mere
lettkjennelig for eksempelvis for utrykningskjøretøy som brann- og sykebil. Nutidens
innbyggere i Kokelv har nærmest aldri hørt om fielbma.
..Senterveien var et av forslagene og navnet passer siden Kokelv bo- og omsorgssenter ligger
her og er en stor rikdom for Kokelv.
…Høringsbrevet viser til innspill fra befolkningen i Kokelv, og at 4 av disse forslagene ble
behandlet. Etter uttalelse fra Sametinget, vil kommunen gå inn for Fieldma. ALTSÅ går
kommunen inn for ett forslag som er stikk i strid med avstemningen som ble gjort på
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Facebook. Der fikk Senterveien 46 stemmer, Edvinjorda 8 stemmer, Fielbmaveien 4 stemmer.
Fielbma ble ikke foreslått. Skal uttalelsen fra Sametinget gå foran folk sine ønsker?
På Kokelv facebookgruppe finnes mange positive kommentarer til navnet Fielbmà.

SAKSVURDERING:
Det er i dag to identiske adressenavn i våre to kommuner, i henholdsvis Moreneveien og
Ringveien. Det er i hovedsak hensynet til nødetatene og kartverket, som gjør det nødvendig å
endre adressenavn. Endring av adressenavn har også konsekvenser for de som berøres av dette.
Kokelv er fra gammelt av et sjøsamisk bygd, det samiske språket er derimot ikke like levende
som før. Likevel er bruk og synliggjøring av samiske stedsnavn et viktig språk- og
kulturfremmende tiltak.
Stadnamnlova §1 – formål er å ta vare på stadmamn som språklige kulturminne, gi dei ei
skriftform som er praktisk og som ikkje skygger for meningsinnhaldet i namnet og medverke til
kjennskap til og aktiv bruk av namna. Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske
stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar.
Blant navneforslagene var Senterveien et navn som fikk mest oppslutning.
Av hensyn til ivaretakelse av stedsnavn som språklig kulturminne anbefales Fielbmà som det
nye adressenavnet.

Rådmannens tilråding:
Saken refereres organet. Utviklingsutvalget tar saken til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/905

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

37/19

15.10.2019

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 22.08.2019

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 22.august 2019 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll KST 22.08.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte 22.august 2019.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte 22.august 2019 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/433

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

27.05.2019

18/19

Ungdomsrådet

03.06.2019

14/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.05.2019

21/19

Formannskapet

04.06.2019

24/19

Kommunestyret

18.06.2019

21/19

Ungdomsrådet

11.06.2019

25/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

09.10.2019

6/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

11.10.2019

6/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

38/19

Formannskapet

01.10.2019

38/19

Kommunestyret

15.10.2019

UNG HJELPER ELDRE - OPPDATERING

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre endrer godtgjørelsen til «ung hjelper eldre». Ny sats settes til
0,5 promille av ordførers årlige godtgjørelse for hver kveld.
Reglementet for Ung hjelper eldre-prosjektet endres til i tråd med ny sats.
Utgifter til denne ordningen tas innenfor vedtatt budsjettramme.

VEDLEGG:
-

Reglement for «Ung Hjelper Eldre»-prosjekt for Kvalsund kommune
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SAKSOPPLYSNINGER:
Prosjektet «Ung Hjelper eldre» er et prosjekt startet at bydel Grorud i Oslo i 2015.
Prosjektet går ut på at ungdommer mellom 15 og 19 år jobber som besøksvenn for hver sin
eldre. Noen ungdommer jobber også som besøksvenn på sykehjem.
Ungdommene jobber en kveld i uka hvor de hjelper hver sin eldre med diverse praktiske
og sosiale oppgaver. Det er alltid den samme ungdommen som besøker samme eldre, slik
at de blir godt kjent og kan utvikle god relasjon til hverandre. Ungdommene får betalt,
mens de eldre betaler en lav symbolsk egenandel.
Reglement for denne tjenesten er vedtatt tidligere av kommunestyret. Her foreslås det at
ungdommene mottar et honorar per gang de er besøksvenn. Honoraret var i utgangspunktet
foreslått til 0,5 promille av ordførers årlige godtgjørelse.

Det var skrevet 0,52 % i saksfremlegget og 0,25 % i reglementet, men regnet på 0,25
promille. En beregning på 0,25 promille som tilsvarte 215,- i honorar per kveld per
ungdom

SAKSVURDERING:
Denne saken ble godkjent av kommunestyret i juni 2019. Det ble oppdaget en
administrativ feil i reglementet når prosjektet skulle settes ut i livet. Den administrative
feilen lå i den økonomiske beregningen. Honoraret og utbetalingene ville bli altfor
store i ft det som var beregnet.
Som nevnt ovenfor var det skrevet 0,52 % i saksfremlegget og 0,25 % i reglementet,
men regnet på 0,25 promille. En sats på 0,25 promille tilsvarer kr 215,- i honorar per
kveld per ungdom. Dette synes noe lavt.
Administrasjonen foreslår å øke denne til 0,5 promille som tilsvarer 445,- per kveld per
ungdom, noe som er mer i tråd med det som opprinnelig lå til grunn for denne
ordningen.
Reglement for prosjektet er redigert og ligger vedlagt.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre endrer godtgjørelsen til «ung hjelper eldre». Ny sats settes til
0,5 promille av ordførers årlige godtgjørelse for hver kveld.
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Reglementet for Ung hjelper eldre-prosjektet endres til i tråd med ny sats.
Utgifter til denne ordningen tas innenfor vedtatt budsjettramme.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

19/723

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

20/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

16.09.2019

26/19

Ungdomsrådet

18.09.2019

34/19

Formannskapet

01.10.2019

39/19

Kommunestyret

15.10.2019

NYTT BARNEHAGEBYGG - ENDRING AV
PLANTEGNINGER

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommune vedtar å endre plantegninger til nye Kvalsund barnehage fra 4
ordinære avdelinger til 3 større, universelt utformede avdelinger, jfr. løsningen i Håja
barnehage i Hammerfest.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune vedtar å endre plantegninger til nye Kvalsund barnehage fra 4
ordinære avdelinger til 3 større, universelt utformede avdelinger, jfr. løsningen i Håja
barnehage i Hammerfest.

Kvalsund Ungdomsråds uttalelse:
KUR støtter å endre plantegningene til nye Kvalsund barnehage fra 4 ordinære avdelinger
til 3 store, universelt utformede avdelinger. Fordi barnehagen blir mer fleksibel med tanke
på antall barn som kan bli tatt inn.
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VEDLEGG:
SAKSOPPLYSNINGER:
I forprosjektet til ny barnehage er det tegnet inn 4 avdelinger, da man ønsker å legge til
rette for at det i fremtiden kan bli behov for flere barnehageplasser enn i dagens 3avdelings barnehage i Kvalsund sentrum.
Barnehagens styrer og pedagogisk konsulent har vært på befaring i 3 barnehager i Alta,
samt i Håja barnehage i Hammerfest. Der er det kommet inn mange ulike innspill, som
er nyttige å ta med videre i planlegging av nytt barnehagebygg.
En gjenganger i de fleste barnehagene er at de har for lite plass; små avdelinger, små og
kalde soveskur, for lite lagerplass, for få kontorarbeidsplasser til pedagogisk personale,
for lite møterom. Unntaket er Håja barnehage, den nyeste barnehagen i Hammerfest,
bygd for ca. 5 år siden. Den har en universell utforming og har god plass på alle
områder og de ansatte er godt fornøyd med barnehagen.
Håja barnehage er bygd med tanke på å kunne ta opp barn gjennom hele året. Det
fordrer at de har store nok lokaler og personale til å øke inntaket underveis. Dette
styres av Lov om barnehager; der det fremkommer arealnorm og bemanningsnorm:
§ 10 Godkjenning
Arealnorm:
Arealnorm baserer seg på hvor mange barn som faktisk er til stede i barnehagen
samtidig: 4 kvadratmeter netto pr. barn over tre år og om lag 1/3 mer pr. barn under
tre år.
§ 18 Grunnbemanning.
Barnehagen skal ha minst én ansatt pr. tre barn når barna er under tre og og én ansatt
pr. seks barn når barna er over tre år.
I en ordinær barnehage er det vanlig å bygge avdelinger beregnet for små og/eller store
barn. En småbarnsavdeling har 3 voksne: en pedagogisk leder og to assistenter, med
plass til 9 barn under tre år. En storavdeling har 3 voksne med plass til 18 barn over tre
år. Arealet på avdelingen må følge krav i barnehageloven, beregnet ut fra antall barn.
I Håja barnehage har man valgt å bygge større avdelinger med utvidet areal, slik at det
er mulig å ta inn barn fortløpende i løpet av året. Småbarnsavdelingene er tilpasset
arealmessig til å kunne ta inn 3 barn til, totalt 12 barn i stedet for 9. Storavdelingene
kan ta inn 6 barn til, totalt 24 barn, i stedet for 18, eventuelt der de har en blandet
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avdeling med barn både under og over tre år. Dette tilsier at bemanningen også økes
tilsvarende, med å ha én ansatt ekstra på hver avdeling.
Ved å øke antall barn, vil det også være behov for flere pedagoger. Jfr. forskrift til
barnehageloven:
Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager:
§ 1 Norm for pedagogisk bemanning
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. Barnehagen skal ha minst
én pedagogisk leder pr. 7 barn under tre år og én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre
år.
Ved å ha en storavdeling med 24 barn, må det være to pedagoger og to assistenter, det
samme gjelder for en småbarnsavdeling med 12 barn eller med en blandet avdeling
med store og små barn.
I tillegg er Håja barnehage bygget med 5 identiske avdelinger. Det vil si at det er lagt
til rette for at det kan være både store og små barn på alle avdelinger; de har like store
arealer, det er stellebord på alle bad og det er soveskur tilpasset i nærheten av
avdelingene. Dette gjøre at man ikke har bygningsmessige begrensninger ved opptak
av barn. Barnetallet svinger og en periode kan det være behov for mange
småbarnsplasser, mens andre ganger er de flere større barn.
Barnehageloven sikrer barn rett til plass i barnehage:
§ 12 a Rett til plass i barnehage.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om plass, har
etter søknad rett til å få plass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober
eller november, har rett til plass innen utgangen av den måneden det fyller ett år.

Hammerfest kommune har utvidet denne retten, ved å ha vedtatt at alle som søker plass
i løpet av hele året skal få plass. Det fordrer at de har barnehager som er rustet til å ta
imot barn gjennom hele barnehageåret.
I Håja barnehage har de lagt forholdene til rette for dette, ved å ha bygd store nok
lokaler til å ta imot flere barn innenfor hver avdeling. Pedagognormen har imidlertid
vært vanskelig å oppfylle, da det ikke er nok utdannede pedagoger å oppdrive når det
lyses ut stillinger. Pr. i dag har de i to av de fem avdelingene fått ansatt en ekstra
pedagog, slik at de kan ta inn så mange barn som det arealmessig er plass til.
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SAKSVURDERING:
I forslaget til ny barnehage i Kvalsund er det tegnet inn 4 avdelinger; to for barn 1-3 år
og to for barn 3-6 år. Kvalsund kommune vil foreslå at man i stedet bygger 3 store, like
avdelinger, jfr. det som er beskrevet i Håja barnehage, og der man ikke begrenser
småbarnsplasser til bare to av avdelingene. Hvis det da skulle bli behov for flere
småbarnsplasser, er ikke de to storavdelingene beregnet til dette ved at de bl.a. ikke har
stellebord.
Muligheten for å ta inn like mange barn er fortsatt til stede:
Fire avdelinger med to småbarns- og to store avdelinger har plass til:
9 + 9 + 18 + 18 = 54 barn
Tre avdelinger med blandet opptak har plass til:
En liten avdeling, en blandet avdeling, en stor avdeling: 12 + 16 + 24 = 54 barn.
I tillegg kan man justere plassering av barn på avdelingene ut fra behovet fra år til år,
uten å begrenses av om avdelingene er tilpasset små eller store barn, hvis alle
avdelingene er like.
Man må også kunne ta høyde for at det kan komme barn med f.eks. store fysiske
funksjonshemminger, der behov for blant annet stellebord vil være til stede gjennom
hele barnehageløpet. Et slikt barn skal ikke måtte behøve å være på en liten avdeling
for 1-3-åringer også etter at det er fylt 4 år, på grunn av at det ikke er stellemuligheter
på storavdeling. Denne problemstillingen har de erfart i Håja barnehage, og de er
fornøyd med at lokalene er universelt utformet, slik at de kan håndtere dette på en god
måte for de barna det gjelder.
Ved å bygge 4 avdelinger i Kvalsund barnehage, vil det etter dagens behov være barn
til 3 avdelinger. Den fjerde avdelingen vil da stå tom inntil videre. Ved å bygge 3
større avdelinger, får man tatt i bruk alle avdelingene og kan i starten ansatte én ekstra
pedagog på den ene avdelingen, slik at man kan ta imot søkere gjennom hele året. Når
Kvalsund blir en del av Hammerfest kommune, vil også Kvalsund barnehage komme
inn under samme ordning som Hammerfest har i dag, med løpende opptak gjennom
året. Da må man også være rustet til å ta inn barn fortløpende.
Bygges det 4 avdelinger der den ene står tom og det kommer søkere som trenger plass i
januar, vet man av erfaring at det vil bli vanskelig å skaffe personale midt i
barnehageåret.
For Kvalsund vil det således være mest hensiktsmessig å planlegge for 3 store,
identiske og universelt utformede avdelinger, med noe ekstra personale, slik at en kan
tilby plass til de som måtte ha behov, uansett når på året det måtte gjelde.
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Økonomisk burde dette også kunne svare seg, da man slipper unna med et bade/stellerom og et kjøkken mindre ved å kutte den fjerde avdelinga. Disse er ekstra
kostnadskrevende rom å innrede. Slikt sett vil en justering av antall avdelinger ikke
medføre en økt utgift for kommunen, men holde seg innenfor den rammen som er tenkt
til nytt barnehagebygg.
Dette forslaget til endring av tegningene fra 4 avdelinger til 3 er tatt opp med
prosjektlederne i Hammerfest kommune, og de bemerker at rent bygningsmessig vil det
være kostnadsbesparende, der en går ut fra at bygningskroppen vil være så å si lik
eksisterende forslag og at endringene vil være på indre arealer.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune vedtar å endre plantegninger til nye Kvalsund barnehage fra 4
ordinære avdelinger til 3 større, universelt utformede avdelinger, jfr. løsningen i Håja
barnehage i Hammerfest.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/880

Arkiv: C

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

29/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15.10.2018

21/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

24.10.2018

62/18

Kommunestyret

01.11.2018

62/18

Kommunestyret

41/18

Formannskapet

27.11.2018

2/18

Kommunestyret

13.12.2018

19/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

16.09.2019

17/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

17.09.2019

25/19

Ungdomsrådet

18.09.2019

35/19

Formannskapet

01.10.2019

40/19

Kommunestyret

15.10.2019

HANDLINGSPLAN FOR SAMISK SPRÅK OG KULTUR I
KVALSUND KOMMUNE 2019-2024

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar den vedlagte handlingsplanen for samisk språk og
kultur i Kvalsund kommune 2019-2024.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar den vedlagte handlingsplanen for samisk språk og
kultur i Kvalsund kommune 2019-2024.
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Kvalsund Ungdomsråds uttalelse:
KUR støtter Handlingsplan for samisk språk og kultur i 2019-2024, fordi folk får brukt
morsmålet sitt mer aktivt. Og vi ønsker at man skal ha mulighet til å opplære seg i
morsmålet sitt, i forbindelse med barnehage og skolegang.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Det passer ikke inn i denne saken å ta med forhold til kvensk språk og kultur. REF
støtter rådmannens forslag:
Kvalsund kommunestyre vedtar den vedlagte handlingsplanen for samisk språk og
kultur i Kvalsund kommune 2019-2024.

VEDLEGG:
-

Handlingsplan for samisk språk og kultur i Kvalsund kommune 2019-2024

SAKSOPPLYSNINGER:
I sitt møte 01.11.2018 ba Kvalsund kommunestyre om en ny utarbeidelse av
handlingsplan for samisk språk og kultur i Kvalsund kommune:
«Det fremlagte planutkastet er for lite konkret og mangler også sentrale områder som bør
beskrives i en slik plan. Dette gjelder i særlig grad samisk identitet og kultur.
Kommunestyret ber derfor rådmannen utrede dette nærmere før planen legges frem for ny
politisk behandling innen 30.06.2019. Det vises også til vedtatt handlingsplan fra Tromsø
kommune og nasjonal handlingsplan i dette arbeidet. Dessuten bør også Hammerfest
kommune trekkes inn i planarbeidet, da kommunene skal slås sammen til en kommune med
virkning fra og med 2020. Formannskapet gis i oppdrag å oppnevne 3 pol. representanter
i en arb.gruppe sammen med administrasjonen.»

På bakgrunn av dette vedtaket ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av
administrasjonen og folkevalgte, valget av disse ble delegert til formannskapet. I sitt
møte 27.11.2018 valgte formannskapet følgende politiske representanter til
arbeidsgruppa; «Ingar Eira, Ap, Ellen Johansen, KrF Yngve Nilsen, SV». Oppvekst- og
kultursjef, Turid Pedersen, har vært representanten fra administrasjonen.
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Kvalsund kommune har nå utarbeidet et nytt forslag til handlingsplan for samisk språk
og kultur i Kvalsund kommune. Handlingsplanen har vært ute på høring til berørte
parter og aktører. Det har ikke innkommet noen høringsinnspill.
I utarbeidelse av den fremlagte handlingsplanen har det blitt gjort forandringer i forhold
til forrige handlingsplan. Blant disse er at alle områder i planen og tiltak innenfor disse
er konkretisert og kostandsberegnet. Samtidig er det historiske grunnlaget og
språksituasjonen i Kvalsund kommune i dag er belyst i handlingsplanen.
Arbeidsgruppa har hatt ett møte og ellers hatt kontakt per epost. To av de folkevalgte
representantene i arbeidsgruppa har kommet med skriftlige innspill til planen.

SAKSVURDERING:
I Kvalsund kommune har innbyggerne norsk, samisk og kvensk bakgrunn. Kvalsund
kommune har ansvar for å legge forholdene til rette for samisk språk, kultur og identitet
for befolkningen i kommunen.
En handlingsplan for samisk språk og kultur i Kvalsund kommune vil kunne bidra til å
styrke samisk kultur, språk og identitet blant innbyggere med samisk tilknytning
og/eller bakgrunn i Kvalsund kommune.
Ved utarbeidelse av den nye fremlagte handlingsplanen for samisk språk og kultur i
Kvalsund kommune, har tatt kommunestyrets vedtak av 01.11.2018 blitt tatt i
betraktning. Spesielt mer konkrete tiltak, kostandsberegning og faktisk nåværende
situasjon i kommunen. De folkevalgte representantenes deltakelse i arbeidsgruppa har
også bidratt til at de politiske ønskene og merknadene har blitt vektlagt i utarbeidelse
av planen.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar den vedlagte handlingsplanen for samisk språk og
kultur i Kvalsund kommune 2019-2024.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Aina Holmgren

Arkivsaksnr.:

19/146

Arkiv: F03

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

41/19

15.10.2019

Kommunestyret

DAGSTURHYTTE - FRILUFTSRÅDET SAMARBEIDSAVTALE

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet sak 61/18
 Prosjekt «Dagsturhytter i Finnmark» - Finnmark friluftsråd
 Samarbeidsavtale vedr. bygging av dagsturhytte

SAKSOPPLYSNINGER:
Finnmark Friluftsråd inviterte kommunene i Finnmark til deltakelse i et prosjekt med
målsetting om å få plassert ut dagsturhytter i alle kommuner. Hyttene er tegnet av
Biotope. Prosjektet er estimert til ca. kr. 400 000,- pr. hytte delvis finansiert via
spillemidler. Kommunens egenandel er beregnet til kr. 40 000.-. I tillegg vil det
komme administrative oppgaver.
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Folkehelsegruppa i Kvalsund kommune diskuterte potensiell lokalitet for dagsturhytte i
kommune. Gruppa foreslo området rundt Halsevannet som lokasjon, med begrunnelse
at dette er et meget benyttet turområde og at hytten vil være i rekkevidde for skolen og
dermed kunne brukes i undervisningssammenheng. Anlegget ble tatt i
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet høsten 2018. Saken ble behandlet i
kommunestyre den 01.11.2018 og følgende vedtak ble fattet:
«Lokalisering av prioritert tiltak nr. 3 flyttes fra Halsevannet til området ved
Korsfossen».
Administrasjonen ga tilbakemelding om at vi ønsker deltakelse i prosjektet.
Kommunens egenandel skal finansieres via budsjett for folkehelse.
I brev av 19. februar 2019 mottok kommunen utkast til samarbeidsavtale. Formålet med
dagsturhyttene er fysisk aktivitet, mer profilering og økt bruk av gode turmål i
nærmiljøet. Eksakt lokalisering avgjøres av kommunen og friluftsrådet i fellesskap.
Dagsturhyttene skal lokaliseres på et sted med gode naturkvaliteter og i høvelig gang/turavstand fra stedet der turen starter. Dagsturhyttene kan gjerne lokaliseres i
tilknytning til turvei/sti, men ikke bilvei. Dette for å oppnå målet om fysisk aktivitet (og
redusere muligheten for hærverk/uønsket bruk).

SAKSVURDERING:
Ved nærmere gjennomgang av samarbeidsavtalen, ble administrasjonen oppmerksom
på at vedtatte plassering ved området Korsfossen ikke oppfyller kravet til lokalisering
fra Friluftsrådet. Dagsturhytta bør plasseres slik at den oppfyller formålet om fysisk
aktivitet og økt bruk av gode turmål i nærmiljøet. Kommunestyret utfordres til å finne
egnet lokalisering i næromårdet.

Rådmannens tilråding:
Saken fremmes uten rådmannens tilrådning.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Ronny Pedersen

Arkivsaksnr.:

19/829

Arkiv: M3

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

42/19

Kommunestyret

15.10.2019

/

Utviklingsutvalget

16.10.2019

GENERELL DISPENSASJON FOR ETABLERING AV AVLØP
I REGULERT OMRÅDE

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
Ingen vedlegg

SAKSOPPLYSNINGER:
Med bakgrunn i at det i samtlige reguleringsplaner for fritidsbebyggelse er i strid med
planen å etablere anlegg for utslipp, fremmet administrasjonen i utviklingsutvalget sitt
møte den 14.06.2018 et muntlig forslag om at det ble gitt en generell dispensasjon for
etablering av anlegg for utslipp i regulerte områder for fritidsbebyggelse. Dette ble
gjort i forbindelse med politisk sak 18/434. Det ble i møtet gitt en muntlig aksept fra
utviklingsutvalget om at tillatelse for etablering av anlegg for utslipp kunne gis av
administrasjonen uten at det ble gitt dispensasjon i hver enkelt sak.
Bakgrunnen for administrasjonen sitt forslag var at det i flere av reguleringsplanene for
fritidsbebyggelse framgår at «til toalettavfall skal det nyttes utedo eller biologisk
klosett». Videre framgår det i flere av reguleringsplanene at «Vann forutsettes ikke
innlagt. Dersom den enkelte fester vil legge inn vann, må det tas opp spesielt med
bygningsmyndighetene
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i hvert enkelt tilfelle. Vannforsyning ordnes ved brønn eller henting fra annen
vannkilde.»
For ikke å måtte belaste hver enkelt utbygger av anlegg for utslipp fremmet
administrasjonen et muntlig forslag om at det ble gitt en generell dispensasjon for
etablering av anlegg for utslipp i regulerte områder for fritidsbebyggelse. Dette ble i
møtet 14.06.2019 gitt muntlig aksept for.

SAKSVURDERING:
Kravet i reguleringsplaner for fritidsbebyggelse i Kvalsund kommune om at det til
toalettavfall skal det nyttes utedo eller biologisk klosett anses som foreldet.
Befolkningens bruk og krav til sine fritidsboliger har endret seg gjennom årene. Tiden
da folk benyttet takvann eller vann fra en kran på ytterveggen, er snart forbi. Folk vil ha
innlagt vann, og da må man ha godkjent avløp.
Det framgår i majoriteten av reguleringsplanene for fritidsboliger i Kvalsund kommune
at innlagt vann skal tas opp med bygningsmyndighetene i hvert enkelt tilfelle. Dette
vurderes som en uheldig «ordning» med hensyn til likebehandlingsprinsippet. I stedet
for at bygningsmyndigheten skal vurdere om den enkelte hytteeier kan legge inn vann
på hytten bør vurderingen heller gjøres ved søknad om tillatelse til utslipp. Det anses
også som urimelig at hver enkelt hytteeier skal måtte søke dispensasjon fra kravet om
utedo ved søknad om anlegg for utslipp. Man vil med å vurdere søknad om
utslippsanlegg likt i alle regulerte hyttefelt får en mer rettmessig behandling av
søknaden. Det som bør være utslagsgivende på om tillatelse til utslippsanlegg kan gis
er om anlegget er utformet og dimensjonert i forhold til omgivelsene/lokasjon i
terrenget og antall brukere av anlegget.
Dersom kommunen skal kreve at det søkes dispensasjon i hver enkelt sak som omfatter
etablering av anlegg for utslipp vil det måtte gjøres en individuell vurdering om
dispensasjon skal kunne gis i hver sak. Dette vil få ulike resultater fra sak til sak, noe
som ikke tilgodeser likebehandlingsprinsippet.
Administrasjonen har siden 14.06.2018 gitt utslippstillatelse i 31 saker. Dersom hver
enkelt av disse sakene skulle vært behandlet som individuelle dispensasjonssaker ville
det blitt å anse som en uthuling av plan og bygningslovens §19-2.
Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et
enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold
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av loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen
fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret vedtar at det fra 14.06.2018 til ny kommuneplan foreligger gis en
generell dispensasjon fra kravet om at det til toalettavfall skal det nyttes utedo eller
biologisk klosett, noe som resulterer i at anleggelse av utslippsanlegg ikke krever en
individuell søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.
Begrunnelse: For å få en lik praksis og behandling av slike saker og unngå
dispensasjonssaker for en praksis som er innarbeidet.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/827

Arkiv: F04

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

39/19

Formannskapet

01.10.2019

26/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

09.10.2019

20/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

11.10.2019

43/19

Kommunestyret

15.10.2019

OMDISPONERING AV HABILITERING/REHABILITERINGS
BOLIG

Formannskapets innstilling:
Kvalsund Kommunestyre vedtar å bygge om dagens leilighet for rehabilitering
(Leilighet 6) til pause/hvilerom for ansatte i TFF. Kostnadene for en ombygging med et
overslag på 285 000,- dekkes ved å omdisponere 285 000,- fra overskuddsmidler fra
prosjekt «sansehage».

VEDLEGG:
-

Tegning ombygging av rehab
Tegning ombygging av rehab leilighet

SAKSOPPLYSNINGER:
Tjenesten for ressurskrevende brukere – Kvalsund/Kokelv
Saken om etablering av Fagleder i Tjenesten for ressurskrevende brukere (TFF) har vært
behandlet av KST i august og er godkjent. Denne saken er i forlengelsen av vedtaket om
Fagleder.
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Kvalsund Kommune ønsker å utvikle TFF tilbudet til å omhandle bolig 4 og bolig 3 i samme
kollektiv (se vedlegg 1). Alle brukerne har fått innvilget en bemanning på 1:1 slik at dette vil
utgjøre minimum 12 stillinger med dagens tilbud samt fagleder ergo totalt 13 heltidsstillinger.
Slik Kvalsund kommune ønsker å organisere drift av tjenesten vil det totalt være 5 på arbeid i
kjernetiden (08:00-16:00) og 1 på hver bruker mellom 08:30-22:30) mot tidligere 1 totalt.
Endring i tjenesten
Fra og med januar 2020 vil vi ha 3 ressurskrevende brukere i bokollektivet (dagens
omsorgsboliger) i Kvalsund. Vi gjør denne endringen i tjenesten da vi ønsker å skape et større
fagmiljø rundt de ressurskrevende brukerne i Kokelv/Kvalsund. Dette vil gi en mer stabil
arbeidsstab bedre arbeidsmiljø og ikke minst en fagkompetanse på plass som vi ikke har hatt
tidligere. Resultatet for brukerne er at de hver seg har færre å forholde seg til samt at de nye
som ansettes har høy faglig kompetanse og erfaring. Dette gjør at et nytt behov melder seg.
Totalt 13 ansatte har behov for kontor/pauserom/dusj og garderobe.
Behov for de ansatte ved Tjenesten for ressurskrevende brukere
TFF har behov for et passende lokale som skal dekke behovet for kontor/pauserom/dusj og
garderobe. En god løsning for dette er å benytte leiligheten som i dag heter leiligheten for
rehab/habilitering, pusse denne opp og tilpasse denne leiligheten til formålet. Befaring av
leiligheten er gjort og oppussingen som trengs å gjøres for å tilpasse lokalet er ikke omfattende
for at behovet skal dekkes. Her vil også fagleder få et eget kontor.

SAKSVURDERING:
Utfordringer innen med dagens organisering av TFF
-

Liten administrativ kapasitet, både knyttet til fagplaner og til andre fagligadministrative oppgaver knyttet til ressurskrevende brukere
Lite tilfredsstillende beredskap ved fravær/sykdom/ferie
Avstand mellom personalet og nærmeste leder
Manglende arbeidsfellesskap i omsorgsbolig i Kvalsund sentrum og med personalet i
Kokelv
Mangelfull faglig forankring og langsiktige planer i tilbudet Kvalsund leverer til
ressurskrevende brukere.

Tilbud til brukere
Tilbudet til ressurskrevende brukere vil kunne forbedres i hele kommunen nå når man ansetter
en fagleder og omorganiserer lokalisasjonen av brukerne.
De ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune (Kvalsund og Kokelv) trenger stabilitet og
forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Med bakgrunn i flere ulike momenter (sykdomsfravær,
pensjonsavgang, vanskelig rekruttering) har det vært vanskelig å levere et tilfredsstillende
tilbud. Når man nå samlokaliserer 3 brukere ved omsorgsboligene 5, 4 og 3 og etablerer

Sak 43/19
langturnus for disse, vil man ha mye større fleksibilitet om sykdom eller annet fravær skulle
inntreffe. Samtidig har kommunen erfart sett at det er enklere å rekruttere kvalifisert
fagpersonell til en slik organisering (39 søkere ved sist utlysning). Fremtidens organisering av
tjenesten skaper et behov for kontorlokaler, pauserom, garderobe og toalett/dusj fasiliteter.
Dette imøtegår vi ved å omdisponere rehabilitering-/habiliterings-leiligheten. Denne pusses
opp på samme vis som den store leiligheten på bosenteret. Da har man et arbeidsrom hvor
arbeidstakerne kan føre journaler samt et eget kontor for fagleder i tillegg til at de har
garderobe, dusj og pauserom.
Det er gjort vurderinger med tanke på omdisponering av rehab- leiligheten. Leiligheten har for
det meste stått tom og har i svært liten grad blitt benyttet til tiltenkt formål. Samarbeidet
mellom Helseforetakene og deres tilbud Opptreningssenteret i Finnmark samt
Kirkenessykehus med opptrening av slagrammede er tilfredsstillende. Er det videre behov for
pasienter med tanke på opptrening og korttidsplasser har vi et meget godt tilbud i Kokelv Bo
og Omsorgssenter (KBO) med dyktige ansatte. Videre har kommunen et sterkt tilbud hva
angår fysioterapeuter som leverer tjenester til både Kvalsund sykehjem, KBO og
hjemmeboende i kommunen.
Forventede positive effekter
Som en positiv effekt av innføring av denne omorganiseringen av tjenesten, vil man forvente å
se et tettere arbeidsmiljø rundt de ressurskrevende brukerne i Kvalsund sentrum og Kokelv,
samt en forbedret faglig oppfølging av alle ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune. En
stabil arbeidsplass, med en stedlig fagleder med kapasitet til både det administrative arbeidet
og å kunne trå inn i tjenesteyting ved behov, vil gi en positiv effekt både for brukere og for
ansatte i tjenesten. I tillegg får man en positiv gevinst hos bolig 5, 4 og 3 med tanke på
bakvakter og timer i timebank. Hver ansatt vil etter endt år sitte med ca 200 timer i timebank.
Dette er totalt 2000 timer som kan benyttes for å inkludere brukerne i Kokelv på en bedre måte
samt bidra til å forsterke det allerede eksisterende tilbudet. Dette løser man på en god måte
med de ansatte som har timer i timebank når vi kjører langturnus hos flere av brukerne, samt at
Fagleder vil være ansvarlig for å delegere ressursene i samråd med virksomhetsleder slik at
brukerne i Sone Kvalsund/Kokelv til en hver tid får det beste tilbudet ut i fra behov.
Økonomi – ombygging/omdisponering
Det har vært gjort befaring av ulike entreprenører og de har kommet med et anslag: Alle
prisene er eks moms.
El – arbeid:

35 000,-

Maler:

80 000,-

Snekker:

60 000,-

Rørlegger:

40 000,-

Møbler/Kontor rekv

40 000,-
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Kjøkken

30 000,-

Totalt:

285 000,-

Dette er en investering og 285 000,- gjenstående fra prosjekt 1251 sansehagen
omdisponeres og benyttes til oppussing av eksisterende rehab. leilighet. Det ligger her en
rest på nesten 650 000,-. Utgiftene vil være innenfor allerede eksisterende rammer for
drift og investering.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund Kommunestyre vedtar å bygge om dagens leilighet for rehabilitering (Leilighet 6) til
pause/hvilerom for ansatte i TFF. Kostnadene for en ombygging med et overslag på 285 000,dekkes ved å omdisponere 285 000,- fra overskuddsmidler fra prosjekt «sansehage».

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tom Erling Henriksen

Arkivsaksnr.:

19/854

Arkiv: 613

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

40/19

Formannskapet

01.10.2019

27/19

Omsorgs- og oppvekstutvalget

09.10.2019

21/19

Rådet for eldre og funksjonshemmede

11.10.2019

44/19

Kommunestyret

15.10.2019

OMDISPONERE DELER AV BOSENTERET TIL
DAGAKTIVITETSTILBUD FOR DEMENTE
SAMT KONTOR/PAUSEROM FOR HJEMMETJENESTEN
Formannskapets innstilling:
Kvalsund Kommune skal videreutvikle dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende
personer med demens/hukommelsessvikt. Samlokalisering av dagaktivitetstilbudet,
aktivitør og hjemmetjenesten er en svært god løsning for å imøtekomme dagens
utfordringer. Samtidig imøtegår vi utfordringen som ble dokumentert i rapporten
«omsorgsløftet» fra 2016. Kr 365 000,- hentes fra prosjekt «sansehagen» resterende
245 000,- hentes fra øremerkede demensmidler som allerede ligger i budsjett for 2019.

VEDLEGG:






St. Meld 25 (2005 – 2006) Mestring, mulighet og mening
St. Meld 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen
St. Meld 29 (2012 – 2013) Morgendagens omsorg
St. Meld 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste
St. Meld 15 (2017 – 2018) Leve hele livet
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SAKSOPPLYSNINGER:
Utfordringene med et dagaktivitetstilbud er knyttet til både et samfunnsøkonomisk og et
pasient –perspektiv. For å møte disse utfordringene på en best mulig måte må vi gi rett
behandling – på rett sted – til rett tid.

En institusjonsplass i Kvalsund koster 1 275 188 kroner (2014-kroner, Omsorgsløftet 2016) og
en dagaktivitets plass koster 230 000 kroner (2016-kroner, Demensplan 2020).

Demensplan 2020 vektlegger forebygging, diagnostisering til rett tid, oppfølging etter
diagnose, opprettelse av fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbud.

Det er et mål at alle skal gis mulighet til å bo hjemme lengst mulig og motta individuelt
tilrettelagte tjenester i eget hjem. De siste årene har det vært internasjonal og nasjonal satsing
på dagaktivitetstilbud til personer med demens/hukommelsessvikt, men dagtilbudet beskrives
fortsatt som «Det manglende mellomleddet i omsorgskjeden.» Dagtilbud skal først og fremst
bidra til en meningsfull hverdag for den som har demens/hukommelsessvikt.
Brukermedvirkning, aktivitet, mestring, trygghet og sosialt samvær vektlegges.

Det er viktig med fleksible og differensierte aktivitets- og avlastningstilbud der tilbudene
tilpasses den enkeltes behov og tilbys i rett tid. For å nå dette målet er det viktig å forstå
hvordan dagaktivitetstilbud virker inn på både pasientenes og pårørendes behov.

Pårørende har den største omsorgsbyrden og ved å gi avlastning, støtte og veiledning vil man
kunne utsette behov for institusjonsplass. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har
etter oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført et kartleggingsprogram om dagtilbud og
avlastningstilbud for personer med demens/hukommelsessvikt. Den nasjonale kartleggingen
ble gjennomført ved årsskiftet 2010 – 2011, og rapporten «Mellom institusjon og hjem» kan
være en hjelp til å nå målet om å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med
demens/hukommelsessvikt.

Kvalsund kommune har i flere år mottatt midler for å få på plass dagtilbud for hjemmeboende
personer med demens/hukommelsessvikt.

Kommunen har i dag dette tilbudet som et lavterskeltilbud x 3 pr uke ved Bosenteret i
Kvalsund og x 2 pr uke ved Kokelv Bo og omsorgssenter. Tilbudet i Kokelv blir gitt av privat
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aktør, og kontrakten går ut ved årsskiftet 2019/2020. Erfaring viser at målgruppen i svært liten
grad benytter seg av tilbudet i Kvalsund. Det er flere årsaker til dette, og det bør kommunen
gjøre noe med. Når demensplan 2020 er gjennomført vil kommunen være pålagt å ha dette
tilbudet implementert.

Helse- og omsorgsdepartementet / nasjonalt kompetansesenter anbefaler at dagtilbudet har:
-

kjøkken med spisemuligheter eller at dette er en integrert del av
stue/aktivitetsrom.
Et eget hvilerom (ombygging av en av leilighetene i høyre fløy)
Et rom for aktiviteter - skjermet fra fellesarealene - der det kan legges til rette for
individuelt opplegg eller gruppeaktiviteter
Romslig garderobe og Wc
Tilgang til bad/dusj dersom man velger at dagtilbudet skal tilby bistand til
personlig hygiene (dette er planlagt på bosenteret)

Dagtilbudet må ikke ha gjennomgangstrafikk som forstyrrer konsentrasjonen om aktiviteter.
Utforming, innredning, fargekontraster og plassering av rommene er også viktig å ta hensyn til.
Videre anbefales det dagtilbud med direkte tilgang til tilrettelagt utearealer (sansehage). Ved å
ha direkte utgang til sansehagen kan brukerne oppholde seg trygt utendørs og med letthet
kunne gå ut og inn. Være selvstendige.










Åpningstid; Brukere bør tilbys minimum to-tre dager pr uke og minimum seks timer
per dag (inklusiv kjøring). Anbefalt åpent i sommerferie.
Antall plasser; Erfaring viser at seks til åtte plasser er hensiktsmessig gruppestørrelse
for å kunne gi individuell oppfølging. Forutsetning er at brukere har om lag samme
funksjonsnivå og noen felles interesser.
Bemanning; Ved dagtilbud i eget hjem vil det være ett personal til en bruker. Når man
planlegger bemanning i dagtilbud, må den tilpasses brukergruppens behov og ses i
forhold til hvilke oppgaver en legger til dagtilbudet. Det er gode erfaringer med en
ansatt til tre brukere. Velger man å benytte dagtilbudet som arena for eks. kartlegging
og observasjon som ledd i utredning av brukere, må man ta høyde for dette i
bemanningen.
Kompetanse: Personalet må ha kunnskap om demens, hvordan man tilrettelegger
aktiviteter ut fra brukeres behov og kunnskap om kommunikasjon.
Organisering og ledelse; Det er viktig med kort avstand mellom nærmeste leder og de
som har ansvar for rekruttering og oppfølging av brukerne. Det er viktig å sikre rett
tilbud, til riktig tid på rett sted, jamfør omsorgstrapp.
Økonomi; I tillegg til lønnsmidler må det være rom for utgifter til aktiviteter, innkjøp
av materiell og opplæring og nødvendig veiledning av personell. Kostnadene per plass,
per dag er om lag 700 kroner (2009-kroner)
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Transport; Transport er i dag ikke en lovpålagt tjeneste, men for at brukere skal kunne
benytte seg av tilbudet er det viktig å ha dette på plass. I Kvalsund er det flere frivillige
som har meldt sin interesse for å bistå.
Frivillige; Det er flere som har meldt sin interesse, men det er ikke noe organisert
samarbeid – og det er et må om å benytte seg av frivillige i større grad.
Kvalitetssikring; I dag har Kvalsund dagtilbud som et lavterskeltilbud, men fra 2020
bør vi utarbeide kriterier for tildeling av plass, og kriterier for avslutning av dagtilbudet
for den enkelte bruker.

Det jobbes med å etablere rutiner for rekruttering og motivering av brukere, hvem gjør hva!



Innhold i dagtilbudet; Planlegge opphold og aktiviteter ut fra målsetting og
målgruppens behov, innenfor dagtilbudets rammer.
Informasjons og rekrutteringsstrategi; Det tar tid å etablere forståelse og etterspørsel
av nytt tilbud og ikke minst samarbeidspartnere. Det er viktig med informasjon til alle
berørte parter i lokalsamfunnet. Det bør drøftes rekrutteringsstrategi og ulike måter for
informasjon.

Kvalsund fikk utarbeidet en analyse av pleie og omsorgssektoren og rapporten var ferdig i
2016. Rapporten viser at befolkningen i Kvalsund kommune de siste årene har fått en økende
gjennomsnittsalder. Økt levealder medfører økning av personer med
demens/hukommelsessvikt. Kommunebarometeret viser at Kvalsund har noen vesentlige
mangler med hensyn til det totale tilbudet i omsorgstrappen, deriblant tilbud til personer med
demens/hukommelsessvikt (Omsorgsløftet 2016)

SAKSVURDERING:
Kvalsund satser på demensomsorg og hjemmetjenesten ser at det i sone Kvalsund i dag er 15 20 hjemmeboende personer som har hukommelsessvikt og dermed kan ha rett til et dagtilbud.
For å møte dagens – og fremtidens omsorgsutfordringer må vi tilrettelegge tjenestene på en
bedre måte. Dagtilbudet må tilrettelegges og styrkes slik at målgruppen i Kvalsund benytter
seg av tilbudet i større grad. Vi bør jobbe med de punktene nasjonalt kompetansesenter har
belyst som viktige for å lykkes.

Kvalsund øker kompetansen på tjenesten ved å skape et mer demensvennlig samfunn gjennom
blant annet kurs av helsepersonell, pårørende og aktører i privat og offentlig servicenæring.
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Demensomsorg er et av satsingsområdene fra sentrale myndigheter og det skal gjennomføres
nasjonale kartlegginger av tjenestetilbudet til personer med demens/hukommelsessvikt i
kommunene hvert fjerde år.

Kvalsund og Hammerfest slås sammen til en kommune 01.01.20. Hammerfest har i dag et godt
dagtilbud for målgruppen, lokalisert på Kirkeparken Omsorgssenter. Brukere av dagtilbudet
får vedtak om plass etter søknad, og det er alltid venteliste. Kvalsund kommune innfrir kravet
om å ha tilbudet implementert ved årsskiftet da vi er gått inn i Nye Hammerfest kommune.
Spørsmålet er om politikerne, og innbyggere for øvrig, anser dette som et godt nok tilbud for
målgruppen bosatt i Kvalsund. Dersom brukere av tjenesten må dra til Hammerfest for å
benytte seg av dagtilbudet må vi se nærmere på transport perspektivet, både hvordan løse dette
i praksis og hvilken betydning reisen har for tjenestemottakerne. Det har vist seg at det kan
være svært belastende å forflytte de med demens sykdom over lengre avstand og inn i områder
de ikke er kjent.

I intensjonsavtalen mellom Hammerfest og Kvalsund står det at den nye kommunen skal ha
tilbud innen pleie og omsorg som er plassert nært innbyggerne, og det vektlegges at
innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Rapporten «Mellom institusjon og hjem» viser at beliggenhet av dagtilbudet har middels til
stor betydning for rekruttering av brukere og Kvalsund kommune bør så snart som mulig se på
hvilke muligheter vi har for å tilby dagtilbud i nærmiljøet. Dette er for øvrig tatt opp i vår
lokale demensplan for 2018 –

I Kvalsund kommunes demensplan har administrasjonen kommet med et forslag til løsning;
1) Bygningsmessige endringer ved bosenteret i Kvalsund.
Det er flere gode argumenter for å samlokalisere dagsenter tilbudet med dagens bosenter.
Utearealet/ sansehagen er lettere tilgjengelig og kan benyttes av flere. Etter hvert som
sykdommen utarter seg kan personer med demens få store kommunikasjonsproblemer og
det visuelle får stor betydning for å forstå omverden.

Personalsamarbeid med institusjon/hjemmetjenesten, kan gjøre overgangen til
institusjonsplass lettere (da personell og lokaliteter er kjent). Det åpnes også for at
pasienter ved sykehjemmet lettere kan benytte seg av tilbudet hvis behov og ledig
kapasitet.
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Ved å samlokalisere dagaktivitetstilbudet, hjemmetjenesten og aktivitør har vi samlet de
ressursene vi trenger for å gjennomføre planlagt tilbud, samt at hjemmetjenesten får
kontorlokaler, medisinrom og pauserom som de ikke har på nåværende tidspunkt.

Ombyggingen/omprioriteringen gjør at det totale tilbudet av omsorgsboliger reduseres med en,
men på den andre siden økes tilbudet og både brukerne og pårørende vil få et tilbud som er
med på å forlenge tiden pasienten kan bo hjemme.

Økonomi – ombygging/omdisponering
Det har vært gjort befaring av ulike entreprenører og de har kommet med et anslag: Alle
prisene er eks moms.
El – arbeid:

65 000,-

Maler:

130 000,-

Snekker:

150 000,-

Rørlegger:

50 000,-

Møbler/Kontor rekv

110 000,-

Kjøkken (pauserom/leilighet)

55 000,-

Graving/senking av terreng

50 000,-

Totalt:

610 000,-

Dette er en investering på ca 610 000,- eks.moms. Finansiering kan gjøres ved å
omdisponere kr 365 000,- fra gjenstående prosjekt 1251 sansehagen til
oppussing/ombygging av eksisterende bosenteret. Resterende 245 000,- hentes fra
øremerkede demensmidler som ligger i budsjett søkt fra Helsedirektoratet. Utgiftene vil
være innenfor allerede eksisterende rammer for drift og investering.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund Kommune skal videreutvikle dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende personer med
demens/hukommelsessvikt. Samlokalisering av dagaktivitetstilbudet, aktivitør og
hjemmetjenesten er en svært god løsning for å imøtekomme dagens utfordringer. Samtidig
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imøtegår vi utfordringen som ble dokumentert i rapporten «omsorgsløftet» fra 2016. Kr
365 000,- hentes fra prosjekt «sansehagen» resterende 245 000,- hentes fra øremerkede
demensmidler som allerede ligger i budsjett for 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann

