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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/473

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

13/18

04.06.2018

Omsorgs- og oppvekstutvalget

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL OO 05.03.2018

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 5. mars 2018 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll OO 05.03.18

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokolloen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 5. mars 2018.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 5. mars 2018 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 11/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/121

Arkiv: A00

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.03.2018

11/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

11/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

8/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.03.2018

8/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

PLAN FOR TIDLIG INNSATS KVALSUND KOMMUNE

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
 Tidlig innsats. Kvalsund kommune.

SAKSOPPLYSNINGER:
Med henblikk på et fruktbart og helhetlig samarbeid samarbeid mellom barnehager, skoler,
barnevern, Pedagoisk Psykologisk Tjeneste, innvandrertjenesten, helsesøstertjenesten og
ungdomstjenesten i Kvalsund kommune, ble det i 2017 utarbeidet en plan for Tidlig Innsats
(TI).

Sak 11/18
Planen ble utarbeiet med et fokus på tverrfaglig- og forebyggende arbeid blant barn og unge i
aldren 0-16 år. Innholdet i planverket er utarbeidet med henblikk på momenter og innspill som
ble presentert etter gruppearbeid på Oppvekstkonferansen 20.4.2017.

SAKSVURDERING:
Planen har etter utarbeidelsen vært i aktiv bruk siden august 2017 og erfaringene med faste
møter og samarbeid mellom partene: PPT, barnehage, skole, barnevern, ungdomstjenesten og
helsesøster vært meget positive. Planen skal evalueres i juni 2018.

Rådmannens tilråding:
Plan for tidlig innsats godkjennes og iverksettes i Kvalsund kommune.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 14/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/317

Arkiv: 61

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/18

04.06.2018

Omsorgs- og oppvekstutvalget

NYTT ORGEL TIL KVALSUND SYKEHJEM

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
Det er til administrasjonen meldt inn behov for å kjøpe inn nytt instrument til Kvalsund
sykehjem. Orglet som per i dag forefinnes på sykehjemmet er gammelt og ikke i god stand. En
ser behovet for et musikkinstrument i form av et elektrisk orgel/piano som har fordelen at det
har justerbart volum og ikke trenger å bli stemt på linje med vanlig piano eller orgel. En
kjenner til at det Kokelv menighet nylig har kjøpt inn et tilsvarende instrument til en kostnad
på kroner 40.000,-

SAKSVURDERING:

Sak 14/18
En ser at Kvalsund sykehjem har behov for et musikkinstrument i form av et elektrisk
piano/orgel. Ved Kvalsund sykehjem avholdes det jevnlig andakter, kulturelle arrangementer
fra «Den kulturelle spaserstokken» og sangstunder for beboerne. En kan ikke se at det finnes
inndekning på budsjett for 2018 kostnadene til dette. Kostnadene til et elektrisk orgel kan
imidlertid legges inn i budsjett for 2019.

Rådmannens tilråding:
Kostnader til elektrisk piano/orgel for Kvalsund sykehjem legges inn som et mulig forslag i
budsjett for 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 15/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/380

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

15/18

04.06.2018

Omsorgs- og oppvekstutvalget

RAPPORT VEDR. UTFØRT SALGS- SKJENKE OG
RØYKEKONTROLLER DESEMBER 2017 OG APRIL 2018

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
-

Rapport vedrørende utført salgs-, skjenke- og røykekontroller, datert
22.desember 2017 – Nordfjeldske Kontroll AS
Rapport vedrørende utført salgs-, skjenke- og røykekontroller, datert 18. april
2018 – Nordfjeldske Kontroll AS

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunen har etter alkohollovens § 1-9 ansvaret for kontroll med utøvelsen av
kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av tobakk og
røykekontroller.
Kommunen har engasjert Nordfjeldske Kontroll AS for å utføre kontrollene med salgsog skjenkebevillingene, jf. f.sak 50/05.
Nordfjeldske Kontroll AS har i perioden desember 2017 utført salgs-, skjenke- og
røykekontroller med og av to kontrollører ved 4 salgssteder og 1 skjenkested i
Kvalsund kommune.

Sak 15/18

Nordfjeldske Kontroll AS har i perioden april 2018 utført salgs-, skjenke- og
røykekontroller med og av to kontrollører ved 4 salgssteder og 1 skjenkested i
Kvalsund kommune.
Jamfør alkoholloven og dens forskrift plikter kommunen å tildele prikker til
bevillingshaver dersom det avdekkes brudd på alkoholloven og dens forskrift. Dersom
et salgs- eller skjenkested samler 12 prikker innenfor en løpende 24 måneders periode
skal det føre til reaksjon ved inndragelse av bevillingen.
Rapporten for perioden desember gjelder for fire salgssteder (butikker) og 1
skjenkested i Kvalsund kommune. Det er ikke rapportert om alvorlige brudd på
alkoholloven (flere enn to prikker) ved noen av de kontrollerte salgsstedene. Ett av fire
etablissement får imidlertid tildelt to prikker for at det mangler et tilfredsstillende
internkontrollsystem, jamfør alkoholforskriften kapittel 8.
Rapporten for perioden april gjelder for fire salgssteder (butikker) og 1 skjenkested i
Kvalsund kommune. Det er ikke rapportert om alvorlige brudd på alkoholloven (flere
enn to prikker) ved noen av de kontrollerte salgsstedene. Tre av fire etablissement får
imidlertid tildelt to prikker for at det mangler et tilfredsstillende internkontrollsystem,
jamfør alkoholforskriften kapittel 8. Dette til tross for at administrasjonen satte opp
kurs for alle bevillingshavere i kommunen i internkontrollsystem. Kurset ble avholdt
den 26. oktober 2017 på Kvalsund rådhus, og det var god deltakelse fra de
etablissementer som har fått tildelt prikker tidligere.

SAKSVURDERING:
To av tre salgssteder som får tildelt prikker i april mangler kunnskapsprøve for
stedfortreder. Dette er en kjent problemstilling ved ett av de to salgsstedene, og er
under utbedring. Administrasjonen vil ta kontakt med det andre salgsstedet for å
undersøke hvorfor problemet har oppstått nå nylig.
Det sendes ut vedtaksbrev som opplyser om prikktildelingen. Bevillingshaver har
mulighet til å komme med en uttalelse, og eventuelt klage på tildelingen.

Sak 15/18

Rådmannens tilråding:
Omsorg- og oppvekstutvalget tar rapport vedrørende utført salgs-, skjenke- og
røykekontroller fra Nordfjeldske Kontroll AS, datert 22.desember 2017, og rapport
vedrørende utført salgs-, skjenke- og røykekontroller fra Nordfjeldske Kontroll AS,
datert 18. april 2018, til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 16/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

18/392

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

/

Formannskapet

29.05.2018

16/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

11/18

Utviklingsutvalget

03.05.2018

/

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

/

Ungdomsrådet

/

Kommunestyret

/

Kontrollutvalget

21.06.2018

ÅRSMELDING 2017

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
Kvalsund kommunes årsmelding 2017.

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, 3.
ledd skal ”Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeide årsberetningen, og
fremme denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal
avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.” Årsmeldingen fremmes ikke for
kontrollutvalget, men utvalget skal ha denne før de behandler årsregnskapet.

Sak 16/18
Årsmeldingen er bygd opp etter en felles mal for alle avdelinger, og kommunen får dermed en
ensartet framstilling av meldingen.

SAKSVURDERING:
Meldingen er inndelt sektorvis – i samsvar med budsjettdokumentet. Rapportering og
kommentarer fra de enkelte sektorer fremgår under hvert hovedkapittel.
Det økonomiske resultat ble et netto driftsresultat på kr 2 252 400,-. Og et mindre forbruk på
kr 1 388 125,-. Dette er noe dårligere enn 2016 resultatet som var på kr 1 705 000,-.
Driftsresultatet er likevel på om lag 2 %, hvilket er noe under anbefalt driftsoverskudd fra KS.
Oppnådd resultat for fjoråret er bedre enn forventet. Det er ikke foretatt noen strukturelle
organisasjonsendringer i 2017, men det er et utvidet samarbeid om tjenester med Hammerfest
kommune. Her kan nevnes bl a kjøp av byggesaks-/delingsoppgaver.

Det ble tatt opp lån på 21,7 mill kr i 2017. Dette er betydelig mere enn i 2016, men prosjektene
og oppgavene har vært mer omfattende i 2017. De største prosjektene for 2017 var utvikling
av Leikvang stadion og nytt renseanlegg på Skaidi. I tillegg bør det nevnes kjøp av nye
leiligheter i Kvalsund. Likevel er ikke alle lånemidlene nyttet i 2017. Dette er nærmere forklart
i årsmeldingen.
Arbeidskapitalen er styrket i løpet av fjoråret. Det kan fastslås at Kvalsund kommune har en
god likviditet.

Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjonen har vært gjennomgående høy hele året. Totalt sett har kommunen levert
kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Tjenestene som Kvalsund kommune tilbyr sine
innbyggere er meget god, slik det fremgår av meldinger fra de ulike resultatområder.
Kommunen driver tjenesteproduksjon på 2 steder i kommunen. Dette kan opprettholdes med
bakgrunn i forventede inntekter i kommende periode.

Politiske målsetninger
Målsetningen om avsetning på 0,6 mill. kr er oppfylt. Økonomiske målsetninger anses som
innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

Kommunereformen
Kommunen har arbeidet for fullt med kommunesammenslåing med Hammerfest kommune i
hele 2017. Arbeidet med dette ble igangsatt i 2016. Ressursmessig krever dette arbeidet
betydelig innsats fra administrasjonen i Kvalsund.

Sak 16/18

Samfunnsutvikling
Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2017
viser en svak nedgang av folketallet. Dette skjer på tross av en integrering og bosetning av
innvandrere til kommunen. Det er bekymringsfullt.

For konkrete tall og kommentarer til det enkelte rammeområde henvises det i sin helhet til
vedlagte årsmelding for 2017.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 17/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Aina Holmgren

Arkivsaksnr.:

18/466

Arkiv: 233

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/18

04.06.2018

Omsorgs- og oppvekstutvalget

INNSTILLING AV PROGRAMFYLKER 2018 FOLKEHELSETILTAK BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
Finnmark fikk 30 millioner kroner fra Helsedirektoratet til folkehelsetiltak i de neste
seks årene. Tiltakene skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse,
rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.

Tilskuddet skal forvaltes av fylkeskommunen, men midlene skal kanaliseres videre til
folkehelsetiltak i kommunene. Kommunene skal utvikle og iverksette tiltak rettet mot
barn og unge.

Sak 17/18

Finnmark fylkeskommune skal lede prosjektet “Tiltaksutvikling innen program for
folkehelsearbeid i kommunene”. Sammen med flere kompetansemiljøet skal
fylkeskommunen bistå kommunene i å finne gode rutiner for å jobbe forebyggende med
barn og unge. Det skal også jobbes med å involvere barn og unge i tiltaksutviklingen.

Prosjektet baserer seg på medvirkning fra befolkningen, eller det som på fagspråket
kalles for styrkebaserte tilnærminger. Det vil si å få frem innbyggernes iboende
ressurser og la de delta aktivt. Det å få være med å bli hørt er med på å skape økt
selvfølelse, identitet og tilhørighet, som igjen har betydning for mennesker helse og
livskvalitet.
Satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene» er et samarbeid mellom KS,
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal
bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens
helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og
rusforebygging.
Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 6 årig satsning for å utvikle
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal
bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf.
folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til i enda større grad å integrere psykisk
helse som en del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende
arbeid. Barn og unge skal være prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på
kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unge
trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsningen skal søke å hindre utenforskap
ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. Satsninga er tenkt
befolkningsretta og ikke mot risikogrupper.

Samarbeidspartnere i prosjektet.
Korus Nord, RKBU-Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, UIT Norges arktiske
universitet, RVTS –Nord, Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF Regionalt
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, SANKS, VestFinnmark regionråd og Fylkesmannen i Finnmark.

Kommunene i Finnmark:
Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Hasvik, Tana, Lebesby, Kautokeino, Kvalsund,
Måsøy og Porsanger.

Sak 17/18

I tillegg er KS en god samarbeidspart, der vi samarbeider med KS om nettverksseminar
der “program for folkehelsearbeid i kommunene” er tema.

Kort beskrivelse av prosjektet:
I det første året av tiltaksutviklingen innen programmet, er det nødvendig med stor
fokus på å finne de rette tiltakene i kommunene. Tiltakene skal sees i sammenheng med
kunnskapsgrunnlaget i den enkelte kommune. Forsknings- og kompetansemiljøene skal
gi råd i prosessen med å utvikle tiltak.

Bakgrunn for prosjektet:
Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse i Finnmark viser en rekke faktorer og området som
har svært stor betydning for barn og unges levekår og helse. Dette er bakgrunnen til at
en må jobbe mer inngående med barn og unges levekår og psykiske helse.
Folkehelseprofiler for Finnmark fylke 2017 understøtter kunnskapsgrunnlaget.:
 Frafall fra videregående skole
 Lavt utdanningsnivå i befolkningen i forhold til landet for øvrig
 Høyt antall barn som lever med en forsørger, sett i forhold til landet for øvrig
 Lavere mestringsnivå i lesing og regning
Finnmark har utfordringer når det gjelder barn og unges oppvekstforhold. På samlingen
i januar ga kommunene innspill på at det er mange forhold som påvirker barn og unges
psykiske helse. Viktige faktorer er:
 Psykisk helse
 Høy arbeidsledighet blant unge
 Lave skoleprestasjoner
 Helse og levevaner
 Problemer med psykisk helse – tabubelagt
 Sosial ulikhet og barnefattigdom – økende i spesielt samiske miljøer, blant de
med lav utdanning og blant flyktninger
 Øke forståelsen, kunnskap og formaliteter for tverrfaglig samhandling mellom
tjenester.
 Integrering av “borteboerelever” i verktskommune (fadderordninger,
studentuke)
 Spredt bosetning og mange små skoler.

Sak 17/18

Hovedmål for programperioden i Finnmark 2018 – 2027 I løpet av
programperioden 2018 – 2027 skal barn og unge i Finnmark få bedre livskvalitet og
psykiske helseproblemer hos barn og unge skal reduseres.
Resultatmålene for psykisk helse er:
 Innen 2019 har de fleste kommuner i Finnmark inkludert forhold som
fremmer psykisk helse som en del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven
og i 2023 har alle kommuner gjort det samme
 Innen 2020 har de fleste kommuner i Finnmark drøftet utfordringer knyttet til
barn og unges psykiske helse og trivsel og avklart eventuelle planbehov, og i
2024 har alle kommuner gjort det samme
 Innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner i Finnmark økt
kapasitet og kompetanse til å drive systematisk og langsiktig
folkehelsearbeid for å fremmed psykisk helse.
Resultatmålene for rus er:
 Innen 2019 har de fleste kommuner i Finnmark inkludert forhold som fremmer
det rusforebyggende arbeidet som en del av oversiktsarbeidet etter
folkehelseloven og i 2023 har alle kommuner i Finnmark gjort det samme.
 Innen 2020 har de fleste kommuner i Finnmark drøftet utfordringer knyttet til
bruk av rusmidler og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner
gjort det samme.
 Innen programperioden (2027) har alle kommuner i Finnmark økt kapasitet og
kompetanse til å drive systematisk og langsiktig rusmiddelforebyggende arbeid
som en del av folkehelsearbeidet.
Krav til programkommunene:
 Programkommunene må ha utviklet kunnskapsgrunnlag for folkehelse som er i
tråd med Helsedirektoratets veileder.
 Programkommunene skal ha gjennomført UngData – undersøkelser eller ha
bestilt slike undersøkelser.
Alle programkommuner må ha politiske vedtak på at de prioriterer ressurser til
programarbeidet.

SAKSVURDERING:

Sak 17/18

Kvalsund kommune har siste året slitt med kontinuitet i noen sentrale funksjoner. drift.
Kvalsund er i omstilling til å bli en del av Hammerfest kommune. Både det å jobbe
med omstilling og det å være programkommune kan være krevende. Kvalsund
kommune ved folkehelsekoordinator har deltatt på møte med Hammerfest kommune,
der det ble enighet i begge kommuner om å samarbeide om prosjektet “program for
folkehelsearbeid i kommunene”. Samarbeid er fornuftig, med tanke på at mye ressurser
vil gå til omstillingsarbeid i begge kommuner, men også fordi vi inn i prosjektperioden
vil være en kommune. Erfaring fra “Nærmiljøprosjektet viser at dersom
Fylkeskommunen gjør en god jobb med å forankre programmet i kommuneledelsen, så
er det større muligheter for at kommunen får eierforhold til prosjektet og jobber godt i
programperioden.
Kvalsund kommune har våren 2018 gjennomført UngData – undersøkelse i samarbeid
med Hammerfest kommune.
I og med at folkehelsekoordinator i november 2017 meldte inn at Kvalsund kommune
ønsker å bli programkommune, er Aina Holmgren oppgitt som
kontaktperson/prosjektleder fra Kvalsund kommune.
Det som gjenstår er:
 Forankring politisk og administrativt.
 Tverrfaglig arbeidsgruppe – navn og funksjon til de som skal delta

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune vedtar å delta i prosjektet “Program for folkehelsearbeid i
kommunene”, sammen med Hammerfest kommune. Tverrfaglig arbeidsgruppe
etableres og oppnevnes av administrasjonen. Egenandel i prosjektet innarbeides i
budsjett 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann
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MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2018

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

SAKSVURDERING:
Møteplanen for 2. halvår 2018 skal følge normen med møteinnkalling syv dager i
forkant av det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser, bør organer som
har innstillings-/uttalelsesrett til andre organer legge møtene sine minimum syv dager
før det neste møtet i organet.
Møter i formannskapet, omsorg- og oppvekstutvalget, utviklingsutvalget og rådet for
eldre og funksjonshemmede skal altså legges til minimum syv dager i forkant av neste
kommunestyremøte.
Det anbefales at ordningen fra 2. halvår 2017, med fast ukedag for hvert organ
videreføres for 1. halvår 2018. 2. halvår 2017 hadde OO sine møter på mandager, FSK
sine møter på tirsdager, REF sine møter på onsdager, UU sine møter på torsdager, KST
sine møter på torsdager, og NFU sine møter på fredager.
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Videre er det en stor grad av møtevirksomhet for både politikere og administrasjon,
knyttet til kommunereformen. Det anbefales derfor at man forsøker å begrense antall
møter i hvert utvalg.
Forslag til møteplan 2. halvår 2018:
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

Naturforvaltningsutvalget

24.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.
12.

6.
30.

24.

5.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Hvert enkelt organ vedtar egen møteplan, mens FSK innstiller møtetidspunkter for
kommunestyret. Utvalg og styrer/råd tilpasser sine møtetidspunkter til KST/FSK.

Rådmannens tilråding:
Møteplan for 2. halvår 2018, politiske organer Kvalsund kommune
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

6.
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Naturforvaltningsutvalget

24.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.
12.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Gunnar Lillebo
rådmann

30.
24.

5.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

18/138

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

/

Kommunestyret

KULTURMIDLER 2018 - FORDELING AV MIDLENE

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
Tildeling av kulturmidler 2018
Saksgrunnlag:













Retningslinjer for tildeling av kulturmidler
Brev/mail til Kvalsund idrettsråd
Svar fra idrettsrådet
Søknad fra Kvalsund idrettslag
Søknad fra Neverfjord idrettslag
Søknad fra Porsa sanitetsforening
Søknad fra Vargsund grendelag
Søknad fra Kvalsund pensjonistforening
Søknad fra HLF Hammerfest og Kvalsund
Søknad fra Stallogargo Bygdelag
Søknad fra Neverfjord og Vargsund Husflidslag
Søknad fra Neverfjord Båtforening
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Søknad fr Human-Etisk forbund avd Hammerfest
Søknad fra Kvalsund sanitetsforening

SAKSOPPLYSNINGER:
Det er totalt 11 lag og foreninger i Kvalsund kommune som har søkt på årets kulturmidler, til
sammen kr 174 000. Kulturmidler som kan tildeles i år er kr 51 000.
Ifølge retningslinjer skal fordeling av midlene fordeles i tre ulike grupper: Barne- og
ungdomsarbeid, Idrettsformål og Andre kulturformål. Fordelingen skal deretter fortrinnsvis
fordeles etter satser. Det vises for øvrig til retningslinjene der rådmannen gis fullmakt til å
disponere inntil 30% av den til enhver tid gjeldende tildeling av kulturmidler.
Utlysning av kulturmidler 2018 ble annonsert på kommunens hjemmeside i februar måned
med søknadsfrist 01.04.2018. Kulturmidlene ble også annonsert på kommunens facebook side.
Alle som søkte kulturmidler i 2017, fikk mail om annonsering.
lag og foreningene har levert søknad innen fristen. Søknadene som kom til kulturkontoret var
alle vedlagt siste års regnskap og årsmelding.
Kvalsund idrettsråd fikk tilsendt brev 23.05. om eventuell innspill til fordeling av kulturmidler
idrett. Idrettsrådets mail av 28.05.18 opplyser at de har ingen innvendinger eller innspill til
rådmannens forslag til fordeling av årets kulturmidler idrett.
Kvalsund kommune ønsker å legge forholdene til rette for å opprettholde og utvikle kulturelle
aktiviteter i kommunen i tillegg til idrettsaktiviteter. Kulturmidlene skal blant annet stimulere
lag og foreninger til å satse på aktivitet for barn/unge, eldre og for personer med
bistandsbehov.
Rådmannen har utarbeidet forslag til fordeling av midlene jfr retningslinjenes tillegg
(PS69/13). Søknadene fordeles i 3 ulike grupper. Midlene fordeles etter følgende
prosentsats/sum:
Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid: 20 - 30%
Gruppe 2: Idrett:
30 - 40%
Gruppe 3: Andre kulturformål:
30 - 40%

SAKSVURDERING:
Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid
Ingen søkere.
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Gruppe 2: Idrett
1.Kvalsund idrettslag; kontaktperson Kim Are Hansen
Kvalsund idrettslag har 207 medlemmer, hvorav 62 under 18 år. Målsettingen til laget er
trening
og turneringer for barn og unge. KIL har aldersbestemt fotball for jenter, gutter og seniorlag.
KIL har også boccia, ski, pistol/skytetrening og barneidrett.
Det siste året har hoved aktivitetene i laget vært treninger og ulike fotballturneringer og FDcup
for aldersbestemt fotball og seniorfotball, barneidrett, boccia treninger, pistolskyting og ski med trekking av skispor og skicup.
Inntektsgivende aktiviteter for laget har vært mye sponsorinntekter, dugnadsarbeid, offentlige
tilskudd og medlemskontingent. De største utgiftene har vært transport, stevneutgifter, leie av
lokale og forsikringer.
KIL søker kr 40.000 for drift av laget og for hovedaktiviteter som boccia, barneidrett,
pistol/skytetrening, aldersbestemt fotball for jenter og gutter, ski og seniorfotball.
Laget har lagt ved årsmelding for siste år med revidert regnskap (vedtekter §2). Idrettslaget
aktiviserer en stor del av kommunens barn og unge og laget har aktiviteter som er åpent for
alle
(jfr målsettinger §1). Rådmannen anbefaler å tildele laget kulturmidler kr 18000.

2. Neverfjord idrettslag: kontaktperson: Kristina Dreyer, Neverfjord
Neverfjord idrettslag har totalt 49 medlemmer, der 15 er under 18 år. Lagets målsetting er drift
gjennom hele året både i og utenfor kommunen. NIL har orientering som en del av
idrettsaktivitetene. Det siste året har aktiviteten i laget vært orienteringscuper i
sommersesongen
og ski cup på vinteren, samt satt ut turorientering på sommeren.
Retningslinjene for tildeling av kulturmidler har som målsetting blant annet å satse på aktivitet
for barn/unge (§1) der kvalitet på aktiviteten vektlegges. Idrettslaget satser på
orienteringsidrett
og bidrar derfor til mangfoldet av idrettstilbud i kommunen.
Det søkes om kr 20000. Kulturmidler skal benyttes til drift av idrettslaget og aktiviteter i
lokalsamfunnet. Laget har lagt ved regnskap og årsmelding for 2017 (vedtekter §2).
Rådmannen anbefaler å tildele laget kulturmidler kr 10 000.
Gruppe 3: Andre kulturformål
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3. HRF Hammerfest og Kvalsund; Bjarne Hammervoll
HRF Hammerfest og Kvalsund er en lag for hørselshemmede. De har 307 medlemmer totalt i
begge kommunene. I Kvalsund fins èn likemann for høreapparat. Her er det et
veiledningskontor hvor hørselshemmede kan få hjelp med batteri og bruk/stell av høreapparat.
De søker kr 3 000 til drift og aktivitet i hørselslaget. Foreningen driver ikke allmenn kultur
virksomhet (jfr. vedtekter §2), og er heller ikke åpent for alle (målsetting § 1). På bakgrunn av
at
en stor del av kommunens befolkning er eldre og mange hørselshemmet ønsker man å
stimulere
til videre arbeid i foreningen, foreslår rådmannen å tildele foreningen kr 2 000.

4. Human-Etisk Forbund, Finnmark fylkeslag; leder Nina Moen Olsen
Hammerfest og omegn lokallag tilbyr humanistiske seremonier til alle innbyggere i Kvalsund
kommune. Det søkes om kr 3000 med formål å gi innbyggere tilbud om humanistiske
seremonier uavhengig av medlemsskap. Lokallaget har vedlagt årsoppgjør for 2017 (§2). Laget
oppfyller likevel ikke §1 Målsettinger av kulturmidler – om utvikling av kulturell aktivitet i
kommunen.
Rådmannen anbefaler å ikke tildele laget årets kulturmidler.

5. Porsa sanitetsforening: kontaktperson Rita Urbrott
Porsa sanitetsforening har 20 medlemmer. Foreningen driver med tradisjonell møteaktivitet og
andre arrangement i nærmiljøet.
Siste års aktiviteter er økonomisk støtte gitt til foreningens merkesaker og annen
velferd/bidrag.
Det søkes om kr 7000. Kulturmidlene vil bli brukt til bidrag til barn/unge og andre innsøkte
bidrag. Foreningen oppfyller målsetting (§1) om aktivitet for eldre, samt at de bidrar til et
mang-fold av lag/foreninger i kommunen, til tross for beskjeden medlemsgruppe. Foreningen
har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2).
Rådmannen anbefaler å tildele laget kr 2 000 kulturmidler.
6. Kvalsund pensjonistforening; leder Jan Sundby
Kvalsund pensjonistforening er for de over 60 år og har 101 medlemmer. Foreningenes formål
er
å samle alle pensjonister i en enhet, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske,
helsemessige, kulturelle og samfunnsmessige interesser. Kvalsund pensjonistforening er aktiv
med månedlige møter og ulike tilstelninger for eldre. Foreningen søker om kr 25 000.
Pensjonistforeningen er ikke åpen for alle (jfr målsetting §1), men de påtar seg ofte ansvar for
arrangementer i nærmiljøet og har noen tiltak som er ment for alle aldersgrupper. Med tanke
på arrangement som Stallodagene og Høst kafe foreslås tildeling av kulturmidler. Foreningen
har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2).
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For å stimulere til videre aktivitet anbefaler rådmannen å tildele foreningen kr 4 000.

7. Stallogargo Bygdelag; Jan Sundby:
Bygdelaget har 35 medlemmer, 7 er under 18 år. Bygdelagets aktivitet er for å tilby
bygdefolket
en arena for å møtes til sosialt samvær og hygge. Et levende bygdelag er til det beste for lokale
beboere. Laget søker om kr 25 000. Kulturmidlene skal gå til diverse aktiviteter som
søndagskafe, høstmiddag, St.Hans feiring og juletrefest. Laget har vedlagt forrige årsmelding
og revidert regnskap (jfr §2). For å stimulere til videre aktivitet anbefaler rådmannen å tildele
foreningen kr 3 000.
8. Kvalsund Sanitetsforening; leder Elna Fredriksen
I søknaden om kulturmidler opplyser den ny oppstartete foreningen at de vil jobbe for
barn/unge, eldre og kvinner – mest lokalt. Stiftelsesmøte i oktober 2017.
Ifl retningslinjer §1 – oppfyller de målsetting om å stimulere til oppstart av nye tiltak og
aktivitet. Rådmannen anbefaler å gi kr 5000 i kulturmidler.
9. Neverfjord og Vargsund husflidslag; Anne-Lise Holmgren
Laget som har 27 medlemmer, har som formål å arbeide for å fremme norsk og samisk husflid
kulturelt, sosialt og økonomisk. De søker tilskudd kr 20 000 som skal gå til opplæring og
aktivitet
i husflid og duodji arbeid for barn, ungdom og voksne. De arrangerer juleverksted for barn og
voksne, kurs i strikking på strikkemaskin og kurs i renning av vev og bruk av vev. Foreningen
har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2). Rådmannen anbefaler å gi
foreningen kr 2000 av kulturmidlene.
10. Neverfjord Båtforening; kontaktperson Karin Jacobsen
Neverfjord Båtforening drivet et anlegg med båtplasser til foreningens 15 medlemmer. Laget
søker om kr 10000. Midlene skal gå til nye ankerkjettinger. I de generelle bestemmelsene (jfr
§5) kan ikke foreninger som primært ivaretar medlemmenes økonomiske interesser tildeles
kulturmidler. Foreningen har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2).
Fordi foreningen bidrar til et mangfold av lag og foreninger i kommunen, anbefaler rådmannen
likevel å gi dette tiltaket kr 2000 i kulturmidler.

11. Vargsund grendelag: kontaktperson Åse Pettersen
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Vargsund Grendelag har 54 medlemmer. Målsettingen for laget er aktivitet som fremmer
samarbeid og utvikling i distriktet og trivselsfremmende tiltak i løpet av året. Det søkes om kr
6 000. Kulturmidlene skal bli brukes til årlig vedlikehold av bruer og benker, samt
administrere og utføre planlagte arrangement. Laget har vedlagt regnskap og rapport for siste
år 2017 (§2). Rådmannen anbefaler å tildele laget kr 3 000.

Rådmannens tilråding:

Søkere

Søker
beløp
Kr
1000

Rådm
forslag i
hele tusen

Gr 1 Barne- og
ungdomsarbeid
Sum

0

Gr 2 Idrett
Kvalsund idrettslag

40

18

Neverfjord idrettslag

20

10

Sum

60

28

HLF Hammerfest og Kvalsund

3

2

Porsa sanitetsforening

7

2

Stallogargo Bygdelag

25

3

Kvalsund pensjonistforening

25

4

Kvalsund sanitetsforening

15

5

Vargsund husflid- og Doudjilag

20

2

Neverfjord Båtforening

10

2

Gr 3 Andre kulturformål
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Human-Etisk Forbund

3

0

Vargsund grendelag

6

3

174

51

Sum

Gunnar Lillebo
rådmann

