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MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.10.2016 klokka 09:00 på Kvalsund
skole.
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Vegard Loke Rønning
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Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/872

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/16

17.10.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

GODKJENNING AV PROTOKOLL OMSORG- OG
OPPVEKSUTVALGET 05.09.2016

Leders innstilling:
Protokoll av 05.09.2016 fra omsorg- og oppveksutvalget godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:
 Protokoll av 05.09.2016 fra omsorg- og oppveksutvalget

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 05.09.2016 fra omsorg- og oppveksutvalget godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 24/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Henrik Vaseli

Arkivsaksnr.:

16/823

Arkiv: C1

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

24/16

17.10.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

UNGDOMSRÅD 2016 / 2017
Leders innstilling:
I år er det ingen representanter fra VGS, en grunn er at elever på VGS går på skole
utenbys og det har vært vanskelig å rekruttere de. Av årets representantene er alle
elever på ungdomsskolene i Kokelv og Kvalsund. Om man fortsetter satsingen på
ungdomsrådet kan man på sikt kan beholde medlemmer etter at de begynner på VGS,
på den måten får man en bredere aldersgruppe i fremtidige råd.
KUR har et stort utviklingspotensiale ettersom at rådet synliggjør seg i større grad og
dermed får en økt betydning for målgruppen. Etter erfaringene man har gjort seg i
forrige periode (VÅR 2016) har ansvarsområdene og organiseringen av ungdomsrådet
blitt mer tydelig.
I henhold til retningslinjene for Kvalsund Ungdomsråd (KUR) foreslås følgende
kandidater valgt til KUR for 10.11.2016 – 1.9.2017:
Bård Kristian Knutsen, Skaidi
Johannes Nikodemussen,Kokelv
Emma Nilsen, Kokelv
Levi Pettersen, Repparfjord
Julia Nikita Vælidalo, Stallogargo
Nora Susanne Karlsen, Kvalsund
Nita Hansen, Kvalsund (Vara)
Emma Kamilla Nikodemussen, Kokelv (Vara)
Regine Taknes, Kokelv (Vara)
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VEDLEGG:
Retningslinjer for Kvalsund Ungdomsråd 2016

SAKSOPPLYSNINGER:
Kandidatene er hentet inn av ungdomsleder gjennom informasjon i skolen og
rekruttering gjennom sosiale medier. Det er lagt vekt på geografisk spredning blant
representantene, samt lik kjønnsfordeling.
Kommunens satsing på ungdomsråd har bidratt til en økende interesse blant
ungdommen, og i år måtte det avholdes valg i både Kokelv og Kvalsund. I tillegg har
rådet i denne perioden blitt utvidet med 3 varamedlemmer. Noen årsaker er at
kommunen i større grad har tatt arbeidet med ungdomsråd på alvor. Fra februar har
man likestilt representantene fra ungdomsrådet på lik linje med voksne politikere.
KUR 2016 ble satt sammen i februar og har derfor kun hatt en periode på et halvt år. I
denne perioden har KUR fått til følgende:
-

3 faste møter er gjennomført i løpet av februar - mai

-

uttalelse til etablering av av friluftsråd i Kvalsund Kommune

-

Rådgivende uttalelser til tilflytterkontoret om mulighetene i Kvalsund
Kommune. Engasjementet her har vært en medvirkende årsak til å skape
arrangement som Vill-Ungdom.

-

Innspill til tilbudene som er for ungdom i kommunen. Ungdomsklubbene i
Kvalsund og Kokelv.

-

Vært med å arrangert Solbrillefest2k16 (rusfritt ungdomsarrangement) under
Stallo-dagene.

Medlemmene har beskrevet deltakelsen som lærerik og spennende og de har meldt sin
interesse for å være med i år også.

Retningslinjer for ungdomsråd er svært ulike fra kommune til kommune, både i forhold
til organisering, mandat, administrativ oppfølging og grad av partipolitisk grensegang. I
Finnmark har stadig flere kommuner etablerte ungdomsråd som fungerer etter
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hensikten, og mulighetene for utvekslinger av erfaringer på tvers av kommunegrensene
er gode.
Likevel har man opplevd at møtetidene til KUR har vært utfordrende i forhold til å
drøfte saker som skal opp til KST. Derfor bør ordfører og rådmann fastsette
møtetidspunktene til KUR for 2017 for å få en bedre flyt i nettopp dette. Blant er det
utfordrende når sakslister ikke kommer tidsnok i forkant av KUR´s faste møter.

SAKSVURDERING:

I år er det ingen representanter fra VGS, en grunn er at elever på VGS går på skole
utenbys og det har vært vanskelig å rekruttere de. Av årets representantene er alle
elever på ungdomsskolene i Kokelv og Kvalsund. Om man fortsetter satsingen på
ungdomsrådet kan man på sikt kan beholde medlemmer etter at de begynner på VGS,
på den måten får man en bredere aldersgruppe i fremtidige råd.
KUR har et stort utviklingspotensiale ettersom at rådet synliggjør seg i større grad og
dermed får en økt betydning for målgruppen. Etter erfaringene man har gjort seg i
forrige periode (VÅR 2016) har ansvarsområdene og organiseringen av ungdomsrådet
blitt mer tydelig.
I henhold til retningslinjene for Kvalsund Ungdomsråd (KUR) foreslås følgende
kandidater valgt til KUR for 10.11.2016 – 1.9.2017:
Bård Kristian Knutsen, Skaidi
Johannes Nikodemussen,Kokelv
Emma Nilsen, Kokelv
Levi Pettersen, Repparfjord
Julia Nikita Vælidalo, Stallogargo
Nora Susanne Karlsen, Kvalsund
Nita Hansen, Kvalsund (Vara)
Emma Kamilla Nikodemussen, Kokelv (Vara)
Regine Taknes, Kokelv (Vara)

Sak 25/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

16/843

Arkiv: C62

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/16

Omsorgs- og oppvekstutvalget

17.10.2016

/

Kommunestyret

PRØVEPROSJEKT BOKBUSS KOKELV INKLUDERT

Leders innstilling:
Kvalsund kommune innleder en prøveordning med Bokbussen Karasjok-Porsanger-Utsjok,
hvor Kokelv får jevnlig besøk av bussen. Dersom prøveperioden på to år viser seg vellykket,
vil denne ordningen gjøres permanent.
Det vil i den forbindelse bli utarbeidet en avtale med bokbussen. Det forutsettes at Kvalsund
kommune vil få nødvendig støtte fra Sametinget for Bokbuss samarbbeidet.
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SAKSOPPLYSNINGER:
Befolkningen i Kokelv har kommet med ønsker om å bli tilknyttet Bokbussen
Karasjok/Utsjok/Porsanger. På denne måten vil Kokelv samfunnet få et bedre lånetilbud i
forhold til dagens ordning. Dagens tilbud innebærer månedlige bokkasser fra Kvalsund
bibliotek til Oppvekstsenteret i Kokelv. Dette fungerer lite tilfredsstillende.
Bibliotekleder hadde høsten 2015 en dialog med styreleder for bokbussen Karasjok-PorsangerUtsjok om det var mulighet for å inkludere Kokelv i kjøreplanen. Bokbussen kjører i dag
Porsangerfjorden (vest) der Smørfjord er av de siste stoppestedene. Kokelv ligger kun 20-25
km unna. Daværende styre opplyste at dette var en interessant forespørsel og ville vurdere
forspørselen. Senere vedtok styret i Bokbussen (Sak 9/15) en forsøksordning på to år med
bokbusstilbud til befolkningen i Kokelv i Kvalsund kommune.
I dag sendes depot bokkasser som inneholder bøker som er valgt ut ved Kvalsund bibliotek.
Det er tilfeldig hva som til enhver tid ligger inne av bøker til barn og voksne. I depotkassene
prioriteres ofte bøker til barn og unge.
Om bokbussen
Nåværende bokbuss samarbeid omfatter tjenester til tre kommuner, hvor Karasjok kommune
deltar i tillegg til Porsanger kommune og Utsjok i Finland. Bokbussen har samisk, norsk og
finsk utlånsmateriell. Kommunene dekker innkjøp av bøker, Karasjok og Utsjoki kjøper inn
henholdsvis samisk og finsk språklig bøker. Norskspråklig litteratur kjøpes inn av både
Porsanger kommune og Karasjok kommune. Lånere kan selv søke i bokbussens katalog,
bestille og forlenge lånetiden. Bokbussen har hatt en jevn bruk de siste årene.
Kjørerute/virkeområde
Styret i Bokbussen uttrykker at en inkludering av Kokelv vil kunne fungere godt. I dag kjører
bokbussen hver tredje uke til kommunene. Kjøreruten distribueres på forhånd til husstandene i
kommunene, her opplyses det hvor lenge bussen stopper på de ulike stedene. Fra Smørfjord er
det ca 20 km til Kokelv, ny kjørerute vil derfor ikke kreve mye ekstra tid. Ruta til Kokelv
beregnes til å utgjøre rundt 1t.
Økonomi
Bussen er en samisk bokbuss, det vil si at kommunen kan søke om driftsstøtte fra Sametinget.
Hver kommune i bokbuss samarbeidet er selv ansvarlig for å søke om driftsstøtte herfra
eller andre for sin andel av årlig driftsutgifter. Driftsmidler vil bli anslagsvis kr 50.000 i året.
Styret i Bokbussen sier at det er ønskelig med flere bidrag og at flere kommuner bidrar til å
opprettholde tilbudet.
Bokbuss samarbeidet har hittil fungert slik at hver av kommunene har kjøpt inn bøker på finsk,
samisk og norsk. I prøveperioden vil Kvalsund kommune forholde seg til den anslagsvise
totalkostnad som opplyst.
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Organisering/drift
Bokbussen Karasjok/Porsanger/Utsjok har et ansvarlig styre for bokbuss samarbeidet.
Bokbussen drives av biblioteksjef ved Karasjok bibliotek.

SAKSVURDERING:
I kjøreruten som sendes ut til husstandene, opplyses her hvilken tid Bokbussen ankommer
Kokelv, hvilken frekvens bokbussen har og hvor lenge Bokbusstoppet varer. Kokelvsamfunnet
vil få en jevn mulighet for lån av bøker og annet materiale og samisktalende vil samtidig få
tilgang til et større utvalg av bøker og lydbøker på samisk. Voksne vil ha tilgang til et bredere
valg av ny litteratur. Barn og unge vil få samme muligheter.
Oppvekst- og kulturleder med bibliotekleder ønsker at Kokelv inkluderes i samarbeidet fra
1.1.2017 i en forsøksordning på to år. Kostnader ved å inkludere Kokelv i bokbuss
samarbeidet er anslagsvis kr 50 000 pr år. Bussen er en samisk bokbuss, kommunen kan søke
om driftsstøtte fra Sametinget.
I løpet av denne tiden vil Kvalsund kommune finne ut hvorvidt bygda Kokelv møter opp og
bruker tilbudet som bokbussen representerer.
Bokbussen er et godt tilbud til småsamfunn og ved et bredere samarbeid med flere kommuner
inkludert, betyr at tilbudet vil opprettholdes i fremtiden.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune innleder en prøveordning med Bokbussen Karasjok-Porsanger-Utsjok,
hvor Kokelv får jevnlig besøk av bussen. Dersom prøveperioden på to år viser seg vellykket,
vil denne ordningen gjøres permanent.
Det vil i den forbindelse bli utarbeidet en avtale med bokbussen. Det forutsettes at Kvalsund
kommune vil få nødvendig støtte fra Sametinget for Bokbuss samarbbeidet.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
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Saksbehandler:
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Kommunestyret

GEBYRSATSER KVALSUND FOLKEBIBLIOTEK
Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende satser som purregebyr og erstatningssatser for
materiell/bøker som er tapt:
Purregebyr

1.gang

2.gang

Voksne

50/-

100/-

Barn

10/-

20/-

Erstatningssatser
Voksen skjønnlitt

Kr 300/400

Voksen faglitt

Kr 400/500

Barnebøker

Kr 300/400

Lydbøker

Kr 300/500

Tegneserier

Kr 60

Tidsskrifter

Kr 70

Dvd filmer

Kr 200/300

Språkkurs

Kr 1000/2000

Fritidsutstyr

Ny innkjøpspris
vurderes

Spesielt verdifullt materiale kan føre til høyere erstatningssatser.
Det sendes ut regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel.
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SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund folkebibliotek ønsker å innføre gebyr for purring av utlånt materiale samt innføre
erstatningssatser for tapt eller skadet materiale. Bakgrunnen skyldes at biblioteket ofte har
saker hvor bøker og DVD`er ikke leveres tilbake innen utløpt lånetid. Det hender også at utlånt
materiale ikke leveres tilbake.
Kvalsund folkebibliotek har inntil nå ikke hatt gebyrsatser på purring og tapt materiale. I følge
dagens utlånsregler opplyses det at det vil bli sendt ut et varsel dersom lånetiden overskrides.
Etter tre varsler vil det bli sendt ut erstatningskrav etter satser som biblioteket setter. Disse
satsene er ikke klarlagt.
Alle bibliotek rundt om i Finnmark har erstatningsgebyrer for lånt bibliotek materiale, dette
ønskes også ved Kvalsund folkebibliotek. Begrunnelse ligger i at bibliotek materialet skal
anses verdifull i seg selv.
Disse utlånstider fra tidligere vil også gjelde fremover.
Bøker og lydbøker: 4 uker
Språkkurs:
2 mnd
DVD:
7 dager
Tidsskrifter:
2 uker
Fritidsutstyr:
7 dager
Låner har plikt til å overholde den fastsatte lånetiden, ellers vil det bli sendt ut purring. Fordi
det er gratis å låne, skal eier av lånekortet være ansvarlig for alt som lånes på biblioteket.
Låner bør være erstatningspliktig dersom materialet ikke innleveres. For å unngå mange
purringer, bør man etter 2.gangs purring anse materialet som tapt og det må erstattes. Også
skadet materiale må erstattes.

SAKSVURDERING:
Lånetid:
Bøker og lydbøker:
Språkkurs:
DVD:
Tidsskrifter:
Fritidsutstyr:

4 uker
2 mnd
7 dager
2 uker
7 dager
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Ansvar
Det er gratis å låne, men eier av lånekortet er ansvarlig for alt som lånes på biblioteket.
Purring
Låner plikter å overholde den fastsatte lånetiden. Dersom lånetiden overskrides, vil biblioteket
sende ut en purring. Gebyret er en avgift som må betales fordi materialet er for sent innlevert.
Gebyret betales på biblioteket.
Purregebyr

1.gang

2.gang

Voksne

25/-

40/-

Barn

10/-

20/-

Erstatning
Dersom materialet ikke er innlevert etter 2.gangs purring, skal materialet anses som tapt og det
må erstattes. Også skadet materiale må erstattes. Kvalsund folkebibliotek foreslår følgende
satser for tapt, - eventuelt skadet materiale:
Erstatningssatser
Voksen skjønnlitt

Kr 300/400

Voksen faglitt

Kr 400/500

Barnebøker

Kr 300/400

Lydbøker

Kr 300/500

Tegneserier

Kr 60

Tidsskrifter

Kr 70

Dvd filmer

Kr 200/300

Språkkurs

Kr 1000/2000

Fritidsutstyr

Ny innkjøpspris
vurderes

Spesielt verdifullt materiale kan føre til høyere erstatningssatser.
Det sendes ut regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende satser som purregebyr og erstatningssatser for
materiell/bøker som er tapt:
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Purregebyr

1.gang

2.gang

Voksne

25/-

40/-

Barn

10/-

20/-

Erstatningssatser
Voksen skjønnlitt

Kr 300/400

Voksen faglitt

Kr 400/500

Barnebøker

Kr 300/400

Lydbøker

Kr 300/500

Tegneserier

Kr 60

Tidsskrifter

Kr 70

Dvd filmer

Kr 200/300

Språkkurs

Kr 1000/2000

Fritidsutstyr

Ny innkjøpspris
vurderes

Spesielt verdifullt materiale kan føre til høyere erstatningssatser.
Det sendes ut regning på tapt eller skadet materiale, deretter inkassovarsel.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
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Arve Solvi Paulsen
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Kommunestyret

BEMANNING KOKELV BO OG OMSORGSSENTER 2016

Leders innstilling:
1. Kvalsund Kommune oppretter stilling som avdelingsleder ved Kokelv bo og
omsorgssenter.
2. Avdelingsleder skal ha sykepleiefaglig bakgrunn
3. Avdelingsleder inngår i turnus i 30 %

Sak 27/16

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyrets vedtak i sak 14/707 Nybygg/ utvidelse av Kokelv Bo og
Omsorgssenter
Kommunestyrets vedtak innebærer en økning av kapasitet ved Kokelv omsorgssenter, heretter
kalt KBO, fra 10 til 14 plasser/leiligheter. Det vil ved oppstart være 9 plasser som er i bruk.
Under planleggingen av KBO har det vært viktig å tilpasse tjenestetilbudet i henhold til faglige
anbefalinger fra statlig hold og fra andre fag- og forskningsmiljøer i landet. KBO er definert
som omsorgsboliger med heldøgns tjenester.
I hovedsak er leilighetene tiltenkt personer som har behov for heldøgns tjenester,
funksjonshemmede, eldre med stort omsorgsbehov og personer som ikke har fysisk/mental
helse til å bo i eget hjem. Generelt er senteret, både utvendig og innvendig, planlagt spesielt i
forhold til demente personer etter Husbankens standardkrav. I tillegg er senteret planlagt med
tanke på å imøtekomme dagaktivitetsbehovet hos den enkelte beboer, dette ved at det er
planlagt et stort fellesareal midt i bygget, samt et mindre fellesareal i hver av bogruppene.
KBO vil i 2017 ha 9 brukere som bor i bolig, samt gi tilbud til brukere av hjemmetjenester og
gi aktivitetstilbud til funksjonshemmede. Totalt vil det være om lag 18 personer som innehar
stillinger i Pleie og omsorgstjenesten i Kokelv.

SAKSVURDERING:
Pleie- og omsorgtjenesten i Kvalsund kommune er i dag organisert i tre enheter: Kvalsund
sykehjem, hjemmetjenesten og Kokelv bo- og omsorgssenter. De tre enhetene sorterer under
Pleie- og omsorgsleder med et lederansvar for de tre enhetene. Organiseringen er noe ulik for
enhetene. Kvalsund sykehjem og Hjemmesykepleien har hver sin avdelingssykepleier med
ansvar for daglig drift mens KBO har en ansatt med koordineringsansvar (ikke sykepleier).
KBO har i byggeperioden vært organisert i to boliger i Kokelv. De ansatte har i denne perioden
gjort en flott jobb og gitt gode tjenester til våre brukere, men perioden har også vært preget av
midlertidighet, økt sykefravær og vikar- og rekrutteringsutfordringer. Spesielt utfordrende er
det å rekruttere sykepleiere.
I løpet av oktober 2016 vil KBO være i vanlig drift. Helse- og omsorgsavdelingen skal gi gode
tjenester til beboerne og til de andre brukerne i Kokelv. Bygget er tilpasset framtiden, og
forholdene ligger til rette for å gi et godt tilbud til alle brukerne i Kokelv. Gode tjenester er
avhengig av nok kvalifiserte ansatte og en kontinuerlig faglig utvikling. For å sikre dette er det
behov for god faglig- og personalledelse.
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Når H&O skal vurdere behovet for årsverk og personellinnsats etter utbyggingen av KBO, må
Kvalsund Kommune se til hvilke rettigheter brukerne har, samt hvilke plikter kommunen som
omsorgsyter har. Det finnes i dag ingen bemanningsnormer for pleie og omsorgstjenester. Det
avdelingen bruker som en normering er pleiefaktor, altså en beskrivelse av antall ansatte pr
pasient/beboer samt de vedtak som er knyttet til hver bruker. I tillegg sammenlikner H&O vår
tjeneste med sammenlignbare tjenester i andre kommuner.
Generelt sett er beboere i omsorgsboliger gjennomgående sterkt pleie- og omsorgstrengende,
og de fleste har et stort og sammensatt sykdomsbilde. En stor andel av beboerne har i tillegg
lidelser relatert til demens.
Framtidig bemanning ved KBO må sees opp mot antall brukere med behov for heldøgns
tjenester og hvilken pleietyngde som er nødvendig, men også opp mot hvilke vedtak som fattes
knyttet til særlig ressurskrevende brukere. Dette vil framkomme i budsjett for neste
økonomiplanperiode. Vedtak om tiltak for ressurskrevende brukere har en statlig
medfinansiering.
I forslag til vedtak i denne saken er det lagt opp til at administrasjonen ønsker å styrke stedlig
ledelse ved KBO. I dag er det pleie- og omsorgsleder, med kontorsted i Kvalsund, som har
lederansvar i Kokelv. KBO er lokalisert 70 km fra kommunesenteret. Rådmannen ser at dette
ikke er heldig med tanke på oppfølging av ansatte, turnus, daglig drift og utviklingsarbeid. Det
er behov for en avdelingsleder med sykepleiefaglig bakgrunn som har kontortid hver dag ved
KBO. Avdelingsleder skal også inngå i turnus (30 %). Den som tilsettes i stillingen som
avdelingsleder skal ha sykepleiefaglig ansvar for at oppgaver blir utført i tråd med gjeldende
krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis. Avdelingslederen
har et ansvar for faglig innhold og utvikling samt ha personalansvar for alle ansatte ved KBO.
Kostnaden ved å opprette en avdelingslederstilling ved KBO vil beløpe seg på 477 000 inkl
pensjon pr år.

Rådmannens tilråding:
1. Kvalsund Kommune oppretter stilling som avdelingsleder ved Kokelv bo og
omsorgssenter.
2. Avdelingsleder skal ha sykepleiefaglig bakgrunn
3. Avdelingsleder inngår i turnus i 30 %

Gunnar Lillebo
rådmann

