Møte nr. 4/2016

MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 12.05.2016 klokka 09:00 på
Kommunestyresalen på Rådhuset.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Vegard Loke Rønning, KRF

Nestleder

Geir Nesse, AP

Medlem

Maria Aksberg, AP

Medlem

Annie Rydningen, AP

Medlem

Harald Bredesen, SV

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.
Kvalsund 04.05.2016
Vegard Loke Rønning
Leder
(Sign.)
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Tittel
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OPPVEKSTUTVALGET
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REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET 2016
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/385

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

15/16

12.05.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

GODKJENNING AV PROTOKOLL 14.04.2016 - OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET

Leders innstilling:
Protokoll av 14.04.2016 fra omsorg- og oppveksutvalgets møte godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:


Protokoll av 14.04.2016 fra omsorg- og oppveksutvalgets møte.

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 14.04.2016 fra omsorg- og oppveksutvalgets møte godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

16/136

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

16/16

12.05.2016

Omsorgs- og oppvekstutvalget

BEHANDLING AV SØKNADER PÅ KULTURMIDLER 2016

Leders innstilling:
Søkere

Søker
beløp
Kr
1000

Rådm
forslag i
hele tusen

Gr 1 Barne- og ungdomsarbeid

Sum

0

Gr 2 Idrett
Kvalsund idrettslag

30

-

Neverfjord idrettslag

20

-

Kokelv sportsklubb

15

12

Sum

65

12

HLF Hammerfest og Kvalsund

3

3

Porsa sanitetsforening

9

-

Gr 3 Andre kulturformål
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Vargsund grendelag

6

5

Kokelv bygde- og ungdomslag

14

-

Kvalsund pensjonistforening

25

10

Sum

122

30
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SAKSGRUNNLAG/VEDLEGG:










Retningslinjer for tildeling av kulturmidler (ligger vedlagt)
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 HRF Hammerfest og Kvalsund

SAKSOPPLYSNINGER:
Utlysning av kulturmidler ble annonsert på kommunens hjemmeside i februar måned med søknadsfrist
01.04.2016.
Lag og foreninger som fikk tildelt kulturmidler forrige år fikk oversendt mail den 23.02.16 - om
mulighet til å søke kulturmidler for inneværende år. Det ble også sendt ut brev via Posten til lagene.
Noen lag rakk likevel ikke å holde årsmøter og sende inn søknad innen frist. Kvalsund idrettsråd fikk
tilsendt brev 25.04.om eventuell innspill til fordeling av kulturmidler idrett. Idrettsrådet uttaler 03.05.
at de følger forslaget til tildeling etter rådmannens forslag under forutsetning av at godkjent regnskap
for forrige år og budsjett for inneværende år er levert, før midlene utbetales. Hvis ikke bør søkeren
ikke være med i vurdering for tildeling av kulturmidler.
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.
Innen fristen var det kommet inn 8 søknader. Søknadene som kom til kulturkontoret var vedlagt siste
års regnskap og årsmelding eller det ble angitt at dette ville bli ettersendt. Kulturmidler som kan
fordeles i denne omgang er kr 63 700, som er omtrent 70% av totalt kr 91 000. Det vises for øvrig til
retningslinjene der rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 30% av den til enhver tid gjeldende
tildeling av kulturmidler. Disse midlene kr 27 300 som holdes igjen i denne omgang, har ikke
søknadsfrist og kan tildeles med et tak på kr 10 000 pr enkelttiltak.
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:
Gruppe 2: Idrett:
Gruppe 3: Andre kulturformål:

20-30%
30-40%
30-40%
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SAKSVURDERING:
Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid
Ingen søkere.
Gruppe 2: Idrett
1.Kokelv sportsklubb; kontaktperson er Siri Nikodemussen
Kokelv sportsklubb har 19 medlemmer under 18 år. Klubbens prosjekter skal involvere familier med
barn/unge. Målet er å få unge til å drive fysisk aktivitet i fritiden samt å lære hvordan organisere
idrettsaktiviteter. I søknaden er det lagt ved årsmelding og regnskap for 2015. Søknaden har vedlagt
medlemsliste for 2015 og oversikt over aktiviteter det søkes midler for. Disse aktivitetene er «Aktiv
dag» som involverer familiene til å gjøre noe sammen en gang i måneden. Eksempler er roing/padling
ved havnen, natursti, refleksrebus ila året. Det søkes om kr 15 000.
For å stimulere til gjennomføring av aktivitet foreslår rådmannen å tildele foreningen kr 12 000.
2.Kvalsund idrettslag; kontaktperson Kim Are Hansen
Kvalsund idrettslag har 125 medlemmer, hvorav 40 er under18 år. Målsettingen til laget er trening og
turneringer for aldersbestemt fotball for jenter og gutter, seniorfotball og ski.
Det siste året har hoved aktivitetene i laget vært treninger og fotballturneringer som Cermaq cup,
Altaturneringen, Coop turneringen og FD-cup for aldersbestemt fotball og seniorfotball, barneidrett,
boccia treninger, pistolskyting og ski (med trekking av skispor).
Inntektsgivende aktiviteter for laget har vært mye dugnadsarbeid, diverse offentlige tilskudd og
medlemskontingent. De største utgiftene har vært transport, stevneutgifter, leie av lokale og
forsikringer.
Det søkes om kr 30 000. I aktivitetsplan ligger drift av hovedaktiviteter i laget, mer samarbeid med
kommunen og andre, dugnadsinnsats i forbindelse med evnt legging av kunstgress i år samt kjøring av
skispor. I tillegg planlegges til høsten 90 års jubileum for laget.
Laget har lagt ved årsmelding for siste år, men revidert regnskap og budsjett for aktivitetsåret 2016
(vedtekter §2) ville bli ettersendt. Idrettslaget aktiviserer en stor del av kommunens barn og unge og
laget har aktiviteter som er åpent for alle (jfr målsettinger §1).
Rådmannen anbefaler ikke å tildele laget kulturmidler i denne omgang. Dette begrunnes i at
idrettslaget ikke oppfyller kriteriene med innsending av regnskap for 2015. Det ble gitt utvidet frist og
purret på manglende dokumentasjon.
3. Neverfjord idrettslag: kontaktperson: Tor Espen Olaussen, Neverfjord
Neverfjord idrettslag har totalt rundt 50 medlemmer. Lagets målsetting er å utvikle orienteringsidrett
samt annen aktivitet.
Det siste året har aktiviteten i laget vært orienteringscuper i sommersesongen og ski cup på vinteren,
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samt satt ut turorientering på sommeren. Populære ”Professor Drøvels minneløp” ble også arrangert i
tillegg til andre arrangementer som karneval og Haloween party for barn.
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 20.000. Kulturmidler skal benyttes til drift av idrettslaget. Laget har imidlertid ikke
lagt med regnskap og årsmelding for siste år (vedtekter §2). Rådmannen anbefaler derfor ikke å tildele
laget kulturmidler i denne omgang. Idrettslaget er gitt utvidet frist, men har ikke klart å etterkomme
kulturkontorets anmodninger.

Gruppe 3: Andre kulturformål
4.Kokelv bygde- og ungdomslag; kontaktperson Karl Nikodemussen
Kokelv bygde- og ungdomslag søker kr 14 000 i kulturmidler. Planlagte aktiviteter gjennom året er
blant annet skidag for alle, trimpostkasse, skisportrekking, bygdekvelder og mørketids uka. Søknaden
har vedlagt aktivitetsbeskrivelse og budsjett for 2016. Regnskap og årsmelding 2015 var planlagt
ettersendt, men er ikke mottatt.
Rådmannen foreslår derfor ikke å tildele laget kulturmidler i denne omgangen, grunnet manglende
dokumentasjon som årsmelding og regnskap for 2015.

5.Vargsund grendelag: kontaktperson Åse Pettersen
Vargsund Grendelag har 64 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 trivselstiltak for barn/unge og voksne samt
årlig vedlikehold av bruer, benker og tursti i Vargsund området. Laget har vedlagt regnskap og rapport
for siste år (§2). Kulturmidlene er ment å stimulere til kulturelle aktiviteter for barn/unge og eldre (60
år og oppover) jfr målsettinger §1. Rådmannen anbefaler å tildele laget kr 5 000.
6. Porsa sanitetsforening: kontaktperson Randi Urbrott
Porsa sanitetsforening har 25 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 9.000. 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 mangfold av
lag/foreninger i kommunen, til tross for at medlemsgruppen er beskjeden.
Foreningen har i søknaden ikke vedlagt regnskap og rapport for 2015 (jfr §2).
Rådmannen anbefaler derfor ikke å tildele laget kulturmidler i denne omgang.
7. Kvalsund pensjonistforening; Anny Storvik
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Kvalsund pensjonistforening er for de over 60 år og har 120 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 enkelte tiltak som er ment for alle aldersgrupper. Med tanke på
arrangement som Verdens aktivitetsdag i mai og Høst kafe foreslås tildeling av kulturmidler.
For å stimulere til videre aktivitet anbefaler rådmannen å tildele foreningen kr 10 000.

8. HRF Hammerfest og Kvalsund; kontaktperson Dagny Leiros
HRF Hammerfest og Kvalsund er en forening for hørselshemmede. De har 290 medlemmer totalt i
begge kommunene. Kvalsund har to likemenn som hjelper hørselshemmede her. I 2016 planlegger
foreningen et åpent møte i Kokelv med profilering av laget og test av hørsel. Laget vil ha egen stand
under Stallo-dagene 2016 med «Hvert Øre Teller». Det planlegges også et åpent møte i Kvalsund i
oktober måned.
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, frivillighetsarbeid under Stallo-dagene og
til sist ønske om å stimulere til videre arbeid i foreningen, foreslår rådmannen å tildele foreningen 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

30

-

Neverfjord idrettslag

20

-

Kokelv sportsklubb

15

12
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65

12

HLF Hammerfest og Kvalsund

3

3

Porsa sanitetsforening

9

-

Vargsund grendelag

6

5

Kokelv bygde- og ungdomslag

14

-

Kvalsund pensjonistforening

25

10

Sum

122

30

Sum
Gr 3 Andre kulturformål

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/203

Arkiv: X2

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/16

Formannskapet

29.04.2016

17/16

Omsorgs- og oppvekstutvalget

12.05.2016

16/16

Utviklingsutvalget

10.05.2016

/

Kommunestyret

NY ROS ANALYSE 2016

Formannskapets innstilling:
Operativ leder (rådmann/fungerende rådmann) i krisestaben vil kunne disponere et beløp
begrenset oppad til 1 – en – million kroner for å dekke en akutt krisesituasjon i Kvalsund
kommune. Dette innarbeides i beredskapsplanen til Kvalsund kommune.

Leders innstilling:
Kommunestyret vedtar framlagte ROS analyse, som kommunens overordnede analyse på
risiko- og sårbarhet i Kvalsund kommune.
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VEDLEGG:
 Gjeldende Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvalsund kommune
 Forslag til ny Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvalsund kommune

SAKSOPPLYSNINGER:
Samfunnssikkerhet er altomfattende og innebærer blant annet å ivareta og beskytte viktige
funksjoner i samfunnet, verne om borgernes liv og helse, samt avgrense skader påført
samfunnet grunnet utilsiktede hendelser. I en slik sammenheng er en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) en metode for å kartlegge, vurdere og analysere risiko i samfunnet.
Kommunene er pålagt å gjennomføre en slik analyse og vurdere denne jevnlig. Siste ROS
analyse ble vedtatt 18. november 2014.

SAKSVURDERING:
En ROS analyse er et viktig verktøy for utarbeidelse av planer og forebyggende tiltak i alle
avdelingene/enheter. Analysen vil kunne ivareta følgende:
 Gi en oversikt over sannsynlige utfordringer som kan true Kvalsund kommune, som
berører individ- og samfunnssikkerhet
 Gi en mental handlingsberedskap og bevissthet for kommuneadministrasjonen i
forhold som angår uforutsette hendelser, som kan true kommunen
 Gi et grunnlag for utarbeidelse av ROS analyse på side og underordnet nivå.
 Gi et plangrunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseberedskap
 Gi kommunens innbyggere og samarbeidspartnere en trygghet og innsikt i
beredskapssikkerhet i kommunen.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret vedtar framlagte ROS analyse, som kommunens overordnede analyse på
risiko- og sårbarhet i Kvalsund kommune.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/307

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/16

Formannskapet

29.04.2016

/

Rådet for eldre og funksjonshemmede

/

Kommunestyret

/

Naturforvaltningsutvalget

18/16

Omsorgs- og oppvekstutvalget

12.05.2016

15/16

Utviklingsutvalget

10.05.2016

REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET 2016

Formannskapets innstilling:
Saken sendes politiske råd og utvalg.

Leders innstilling:
Kvalsund kommunstyre vedtar nytt delegeringsreglement. Nytt delegasjonsreglement
iverksettes med virkning fra fattet vedtak og delegasjonsreglement fra 25. april 2013 settes
samtidig ut av kraft.
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VEDLEGG:
 Delegeringsreglement for KK datert 25.4.2013
 Nytt delegeringsreglement for KK

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyre vedtok den 25. april 2013 gjeldende delegeringsreglement. Reglementet
regulerer myndighet og ansvar tildelt fra kommunestyret til kommunale orgener, utvalg og
enkeltpersoner. Reglementet bør gjennomgås og revideres når nytt kommunestyre er etablert
og fortrinnsvis innen ett år er omme. Dette for å stadfeste gitte delegasjoner og for å
korrigere/rette opp forhold som ikke er tilpasset dagens situasjon.

SAKSVURDERING:
Kommunestyret er gitt oppgaver og ansvar av Staten i form av lover/forskrifter/vedtekter.
Utgangspunktet for den makt og myndighet kommunestyret besitter er å finne i
Kommuneloven § 6:
”Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale
organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt
ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak”
Kommunestyrets har rett og plikt til å bestemme hvordan makt skal utøves i
kommuneorganisasjonen. Virkemiddelet er delegasjonsvedtak – derfor må kommunen ha et
delegeringsreglement. Delegeringsreglementet er basert på kommunestyrets tillit til at de
politiske utvalgene/styrene og rådmannen med administrasjonen, bruker sin delegerte
kompetanse på en forsvarlig og god måte.

Delegasjon:
Når et organ tildeler kompetanse av en art som organet selv har, kalles
kompetansetildelingen delegasjon. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe beslutninger
innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med samme
rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Dersom en avgjørelse er truffet uten at
kompetansen til å treffe avgjørelsen er til stede vil vedtaket lett kunne være ugyldig.
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Hva innebærer det å delegere myndighet?
Det delegerende organ kan når som helst «tilbakekalle fullmakten» – oppheve
delegeringsvedtaket. Det delegerende organ kan gi generelle eller konkrete instrukser om
hvordan det underordnede organet skal avgjøre saker, eller det delegerende organ kan
beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et
generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning også for det underordnede organet. Det
delegerende organet kan ta det underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre
dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt eget vedtak. Delegasjon av myndighet
betyr ikke fraskrivelse av ansvar.

Hvorfor har vi regler om delegasjon?
Grunnen til at man delegerer er for å kunne gjøre beslutningsprosesser og praktisk utøvelse
av politisk og administrativt arbeid effektivitet, er det viktig å fordele arbeidsoppgaver og
arbeidsbelastning på flere. Dette vil kunne gjøre arbeid og tjenester kommunen skal levere
mer dynamisk og tidsriktig.
Delegasjon til riktig nivå og kompetanse vil i utgangspunktet sikre faglig gode og korrekte
avgjørelser. Dette ivaretar at beslutninger treffes rettidig og tilpasset det formål avgjørelsen
skal dekke. Delegasjon gir også forutsigbarhet i prosessen og sikrer likhet og forutsigbarhet
ved behandlingen av saker. I tillegg gir dette også åpenhet til publikum, som sikrer at
private parter og offentligheten er orientert om hvem som har kompetanse til å treffe
beslutninger.
Prinispp for delegasjon:
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Politisk og administrativ delegering
Politisk delegering er:
 Kommunestyrets delegasjon til andre politiske organer
 Kommunestyrets delegasjon til administrasjonen
Administrativ delegering er:
 Rådmannens avgjørelsesmyndighet delegerert videre nedover i organisasjonen

Hvem omfattes av delegert myndighet?
Det er mange organer, utvalg, styrer og enkeltpersoner som omfattes av myndighet delegert
fra kommunestyret. Følgende er omfattet av forslaget som legges fram til politisk
behandling:


















Formannskapet
Kontrollutvalget
Valgstyret
Oppvekst & omsorgsutvalget
Utviklingsutvalget
Naturforvaltningsutvalget
Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalget)
Forhandlingsutvalget
Klagenemnda
Ordfører
Rådmann
Brannsjefen
Kommunelege 1
Barnevernet
Mattilsynet
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Ungdomsrådet
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Rådmannen har tatt utgangspunkt i gjeldende delegeringsreglement og tilpasset dette i
et nytt og mer omfattende delegeringsreglement. Det nye reglementet tar for seg de
enkelte lovene som berører kommunen. Det kan være andre lover som også har relasjon
til kommunestyrets makt og myndighet, men vil i såfall være av mindre betydning for
utøvelse av en effektiv og god beslutningsprosess. Behovet for delegering av
myndighet i slike lover kan ses som noe perifert og mindre hensiktsmessig.
Delegeringsreglementet som legges til behandling vil behandles i samtlige politiske råd
og utvalg, før det endelig behandles i kommunestyret.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunstyre vedtar nytt delegeringsreglement. Nytt delegasjonsreglement
iverksettes med virkning fra fattet vedtak og delegasjonsreglement fra 25. april 2013
settes samtidig ut av kraft.

Gunnar Lillebo
rådmann

