Møte nr. 5/2018

MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 15.10.2018 klokka 10:00 på
kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Vegard Loke Rønning

Nestleder

Geir Nesse

Medlem

Maria Aksberg

Medlem

Annie Rydningen

Medlem

Harald Bredesen

Forfall Møtt for

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 08.10.2018

Vegard Loke Rønning
Leder
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

25/18

Arkivsaksnr.
Tittel

18/865
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL OO 10.09.2018

26/18

18/879
VILL UNGDOM 2018

27/18

18/845
FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK
AKTIVITET 2019 - 2022

28/18

18/849
KVALSUND KOMMUNE 150-ÅRS JUBILEUM

Sak 25/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/865

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/18

15.10.2018

Omsorgs- og oppvekstutvalget

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL OO 10.09.2018

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra omsorgs- og oppvekstutvalgets møte den 10.09.2018 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll OO 10.09.2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollrn fra omsorgs- og oppvekstuvalgets møte den 10. september 2018.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra omsorgs- og oppvekstutvalgets møte den 10.september 2018
godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Ulf-Terje Eliassen

Arkivsaksnr.:

18/879

Arkiv: C03

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

26/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15.10.2018

/

Kommunestyret

01.11.2018

VILL UNGDOM 2018

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
Programfolder1
Programfolder2
Plakat
Rapport Vill-Ungdom 2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Ungdomsfestivalen Vill-Ungdom ble i år arrangert for tredje år på rad helga 7.9.september, med rekordstort antall besøkende. 106 innregistrerte deltakere totalt i
løpet av helga.
Vill-Ungdom ble første gang arrangert i 2016, etter initiativ fra tilflytterkontoret ved
Ulf-Terje Eliassen og daværende ungdomsleder Henrik Vasèli. Dette var også et av de
beskrevne tiltakene i Prosjektplan for tilflytterkontoret.
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Festivalen er gratis og rusfri for unge mellom 13 og 22 år. Deltakerne må overnatte i
telt på angitt festivalområde. De siste 3 år har dette vært rundt rådhuset i Kvalsund.
Deltakerne får både frokost, lunsj og middag under oppholdet. I tillegg er det
kiosktilbud på området. På dagtid er det ulike workshop/korte kurs der bruk og høsting
av naturen er hovedessensen. Men det tilbys også andre workshop i temaer som
ungdom er opptatte av. På kveldstid er det konserter og underholdning på kulturscene.
Den lokale kulturen med bruk og høsting av naturen er hovedtema for festivalen.
Likevel i en kombinasjon av andre typisk urbane aktiviteter som ungdom flest er
opptatte av.
Festivalen har tidligere markedsført seg som villmarksfestivalen, men har gått litt bort
fra dette de siste år da det kan assosieres som kun en friluftsfestival. Festivalen er en
kombinasjon, der den lokale kulturen skal stå sterkt.
Festivalen er unik i sitt slag, vi kan ikke se at det finnes lignende tilbud noen steder.
Det nærmeste er leirskoler og ulike typer av religiøse leirer for barn og ungdom.
Utover de konkrete midlene som settes av fra Kvalsund kommune, brukes en vesentlig
del av menneskelige ressurser i planlegging og gjennomføringsfasen. Festivalansvarlige
bruker alene rundt ¼ av sin tid til planlegging og gjennomføring. I tillegg kommer
vesentlige antall timer for kommunal ressursgruppe som består av 6 personer fra alle
avdelingene.
Historikk- antall deltakere/kommuner
2016: 47 deltakere – fra 5 ulike kommuner
2017: 81 deltakere – fra 7 ulike kommuner
2018: 106 deltakere – fra 8 ulike kommuner
Økonomi
Kvalsund kommune har satt av 70 000,- i budsjett hvert år som delfinansiering av
festivalen. Resterende hentes inn via søknader om støtte/tilskudd fra private og
offentlige aktører. De siste to år har en klart å hente inn sponsormidler i tillegg på
108 000,Festivalen har i år ca beløpt seg til 162 000,-
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SAKSVURDERING:
Vill-Ungdom har utviklet seg fra år til år, både i antall deltakere men også i kvalitet.
De siste 3 år har festivalen vært avholdt ved Kvalsund rådhus, som har vært en naturlig
lokalisering. Her er et naturlig festivalområde med stor gresslette, nødvendige
fasiliteter som toalett, kjøkken, scene, kantine, hall, dusj etc. Men også god
tilgjengelighet for havfiske, fiske i vann og elv.
Fremtidens festival er noe usikker med tanke på lokasjon. Dette da det skal bygges
oppvekstsenter i området og vil da være lite egnet som festivalområde. Det er naturlig
og viktig for dagens Kvalsundsamfunn at festivalen videreføres inn i ny kommune, og
at festivalen blir bevart og arrangert på noen av områdene som i dag ligger under
Kvalsund kommune.
For å opprettholde et godt tilbud og omdømme, er det viktig at festivalen hele tiden
utvikler seg. Til nå har den klart det med både en god økning i antall deltakere pr år
samt kvalitet på artister/instruktører og workshops. Men en må regne med å øke
budsjettet noe etter hvert. De siste to år er det budsjettert med en totalkostnad på
250 000,- det er da tatt høyde for opp mot 150 deltakere. I revidering av budsjettet er
dette nedjustert noe pga. ressurser og mangel på nok sponsorer til å oppnå dette. Det
har vært uproblematisk og ingen dramatikk knyttet til dette, men på sikt må en strekke
seg mot dette for å opprettholde kvaliteten. Speiselt innenfor
instruktører/workshops/foredrag vil nok prisen stige naturlig etter hvert for å heve
kvaliteten ytterligere. Likevel er det ingen umiddelbare behov for at Kvalsund
kommune trenger å øke budsjettposten. En ønsker først og fremst å jobbe for å få flere
og større sponsorer på banen, noe som er større sannsynlighet desto mer kjent festivalen
blir og kvaliteten opprettholdes.
Det er beregnet at rundt 70 000,- går direkte til lokalt næringsliv som følger av
festivalen.
Det er også en betydelig bolysteffekt for både lokale ungdommer og engasjementet
rundt frivillighetsarbeidet.
Frem til nå har festivalen ligget under budsjettpost til oppvekst og kultur, men det er
tilflytterkontoret/kommunikasjons- og markedsføringskonsulent fra næring, som har
hatt hovedansvaret for gjennomføringen. Også neste år vil kommunikasjons- og
markedsføringskonsulent ha ansvaret for festivalen, men med sterk involvering av
ungdomsleder i planleggingsfasen. Det er naturlig å anta at festivalen blir lagt under
ungdomstjenesten i ny kommune, og ansvaret derfor blir lagt til noen innenfor dette
området. Ungdomsleder vil da være den naturlige personen til å videreføre festivalen
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og å ha ansvaret for gjennomføringen av denne i fremtiden sammen med resten av
ungdomstjenesten i ny kommune.

Rådmannens tilråding:
Rapporten tas til orientering.
Vill-Ungdom bør videreføres i ny kommune der lokasjonen for fremtidig festival skal
ligge på et av stedene i dagens Kvalsund kommune.

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

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

18/845

Arkiv: C20

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

27/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15.10.2018

/

Kommunestyret

01.11.2018

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG
FYSISK AKTIVITET 2019 - 2022

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:





Forslag til rullering av «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2022»
Rundskriv fra Kulturdep/Finnmark fylkeskommune kultur- og idrettsavdelinga
Brev om uttalelse til idrettsplanen fra Kvalsund idrettsråd, Kvalsund ungdomsråd,
Rådet for eldre og bevegelseshemmede, Idrettslag og -foreninger.
Prosjekt dagsturhytter i Finnmark

SAKSOPPLYSNINGER:
Kulturdepartementet krever at alle kommuner må ha en kommunal plan som grunnlag for
tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.
Kvalsund kommune utarbeider sin plan for idrett og fysisk aktivitet som en kommunedelplan, i
henhold til plan og bygningslovens §11-1.
Alle anlegg som det ønskes å søke om spillemidler til, skal stå i denne planen. Planen skal
revideres hvert 4. år og planens handlingsprogram skal rullers årlig. Handlingsdelen
gjennomgikk en revidering i 2015.
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Kvalsund kommune og Hammerfest kommune blir slått sammen i 2020. I løpet av 2019 vil
idrettsplanene fra begge kommunene gjennomgå en samordning.
Kommunedelplanen er et politisk dokument som skal være et styringsredskap for å nå
kommunens mål innenfor området.
Nærmiljøanlegg kan få opp til 50 prosent tilskudd av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd pr
anleggsenhet er kr 300 000. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr. 600 000. Nedre
beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000.
Tilskuddsordninger i form av spillemidler for ordinære anlegg, der ikke annet er bestemt
inkludert rehabilitering, er på inntil 1/3 av godkjent kostnad.
Anlegg skal være universelt utformet. Ordinære anlegg skal ha en brukstid på minst 30 år og
nærmiljøanlegg 20 år.
Idrettsrådet skal ifølge Norges Idrettsforbunds lovverk være bindeleddet mellom kommune og
idrettslagene, samme funksjon har også ungdomsrådet. Innspill til planen bør i hovedsak gå
gjennom idrettsrådet og ungdomsrådet.
Forslag til kommunedelplanen 2019-2022 har vært tilsendt Kvalsund idrettsråd, Kvalsund
ungdomsråd, Rådet for eldre og funksjonshemmede samt til lag og foreninger, med anmodning
om innspill til forslaget.
Kvalsund Idrettsråd har ikke sendt skriftlig innspill til planen, men leder av idrettsrådet
opplyser muntlig at de ikke har noe å tilføye.
Kultur- og oppvekst har i forslaget til idrettsplanens kortsiktig behov lagt inn tre ordinære
anlegg:
1. Resynfaring av O-kart Neverfjord. Neverfjord Idrettslag fikk etter fornying av søknad
innvilget tippemidler i 2018. Arbeidet er ikke sluttført.
2. Svømmebasseng ved Nye Kvalsund oppvekstsenter, der oppstart er beregnet i 2020.
3. Halsevannet Dagsturhytte.
Folk i Finnmark går mye på tur og både anlegg og fysisk tilrettelegginger må til for å få
enda flere ut på tur. Disse dagsturhyttene som er arkitektonisk vakre hytter, de har
enkel standard, grillplass og muligheter for vedovn.
4. Tur-/skiløype Kvalsunddalen nord
Hver vinter kjøres skiløype langs lysløypen oppover elven og Kvalsunddalen til
Korselvbru. Kvalsund idrettslag som eier lysanlegget, har dispensasjon fra grunneier
om å anlegge skiløype langs denne traseen. Noen momenter: Det er et ønske om å
legge om traseen på grunn av mildere vintre, som fører til overvann og traseen må
legges utenom lysløypen. Mange lyspunkter bør skiftes. For å bidra til økt fysisk
aktivitet - sommer som vinter, bør lysløypen legges om og utvikles til en helårlig tur/skiløype. Den skal være godt fremkommelig for turgåere på ski, løypemaskiner og
nødvendig vedlikeholds utstyr. Universelt utformet så langt det er mulig. En skriftlig
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avtale med grunneier, må legges til grunn.
Nærmiljøanlegg, kortsiktig behov:
1. Skaiditun ballbinge – vil bli ferdigstilt i 2018
2. Dalveien/Ringveien aktivitetsanlegg. Foreldre og barn ønsker et leke- og aktivitets
anlegg Det er mange barnefamilier som bor i denne delen av bygda Kvalsund.
Aktivitetsanlegget vil ligge i et regulert lekeområde. Planlegging og kostnadsberegning
er under arbeid.

Opprinnelig ønsket foreldre en lekepark i umiddelbar nærhet til
Kvalsundhallen, men på grunn av planlagt bygging av nytt oppvekstsenter i dette
området, er det lite hensiktsmessig å etablere en lekeplass i dette området på
nåværende tidspunkt. Dette med tanke på forestående byggeaktiviteter.

SAKSVURDERING:
Forslag til kommunedelplanen viser både kortsiktige og langsiktige behov. De kortsiktige
behovene på prioritert liste skal følges opp og knyttes opp mot kommunens årlige budsjett.
Ordinære anlegg:
Neverfjord Idrettslag fikk i 2018 innvilget tippemidler for «Resynfaring av orienteringskart
Neverfjord». Fordi arbeidet med resynfaringen ikke er påbegynt, finner vi den fremdeles
opplistet i planen.
Svømmeanlegg på nye Kvalsund oppvekstsenter, med planlagt byggestart i 2020.
Dagsturhytte. Kommuner i Finnmark i samarbeid med Finnmark Friluftsråd.. Foreslått
lokalisering er ved Halsevannet i Kvalsund.
Tur-/skiløype Kvalsunddalen nord.
Hver vinter kjøres skiløype langs elven og oppover Kvalsunddalen til Korselvbru. Kvalsund
idrettslag som eier lysanlegget, har dispensasjon fra grunneier om å anlegge skiløype langs
denne traseen. En tur-/skiløype krever at det finnes en skriftlig avtale med grunneier på minst
10 år. Det finnes i dag ingen skriftlig avtale. Det må etableres en ski- og turløype som har en
annen beliggenhet enn dags lysløype. Det er også andre krav til en kombinert tur- og skiløype.
Nærmiljøanlegg:
Skaiditun ballbinge med anleggseier Kvalsund kommune, søkte og fikk innvilget tippemidler i
2018. Grunnarbeidet ble gjennomført høsten 2017 og inneværende høst ble både ballbinge og
lysstolper anlagt. Det gjenstår kunstgressdekke før ferdigstillelse.
Aktivitets- og lekeanlegg ved Dalveien/Ringveien. Foreldere og barn ønsker et leke- og
aktivitetsanlegg. Ved Dalveien/Ringveien finnes et regulert omrråde beregnet til lek.
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Bygging og rehabilitering av anlegg må være belyst på en god måte for å sikre idretts- og
aktivitets funksjonelle løsninger og at de etiske og miljømessige forhold blir ivaretatt.
En vedtatt kommunal plan skaper forpliktelser for kommunen til å søke å gjennomføre planen
ved å legge den til grunn for utvikling, utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk
aktivitet.
Kommunen er bemyndiget av departementet til å foreta den helhetlige idrettslige vurderingen
om anlegget er godt nok forankret både økonomisk og i forhold til universell utforming. Dette
er det samme som idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og dette må være på plass før en
endelig søknad kan sendes. Fylkeskommunen og kommunen har avtale om at kommunen
sender søknad om forhåndsgodkjenning til fylkeskommunen til uttalelse.
Fra forslag til Idrettsplan 2019-2022:
4 UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER
4.1 ANALYSE AV BEHOV FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG
FYSISK AKTIVITET
Behovsanalysen er basert på følgende: Kvalsund kommune skal være en attraktiv
bosettingskommune. Vi skal også gi barn og unge muligheter for valg som gir dem en trygg
og positiv oppvekst hvor de kan utvikle sin egen identitet og tilhørighet, samt at kommunen
skal benytte seg av sine fortrinn.
Gjennom Finnmark friluftsråd har Kvalsund kommune valgt ut destinasjoner til de populære
«Perleturene».
De unge i Kvalsund kommune ønsker å drive med forskjellige uteaktiviteter. De har tidligere
gitt innspill til eget oppvekstmiljø og ønsker seg en videre utbygging av nærmiljøanlegg, det
nevnes oppdaterte husker, sykkelløype med hopp og en akebakke. I tillegg ønskes en
gapahuk eller et grillsted ved nærområdet Kvalsundhallen.
Kommunen kan bidra til økt fysisk aktivitet, ved å gi god tilgang til områder for lek, idrett,
rekreasjon og nærfriluftsliv for barn, unge og voksne. Dette vil samstemme med de nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging (Kmdep 12.06.15) i tillegg til at kommunene
bør ta vare på naturverdiene og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele
befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer.
4.2

PRIORITERINGER

4.2.1 Langsiktige behov for 10-12 år fram i Kvalsund kommune - Uprioritert liste
Sted

Utbygger

Anlegg Beskrivelse av anlegg
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Repparfjord

Hammerfest og Kvalsund golfklubb

O

Golfbane utvidelse med 3 hull

Repparfjord

Hammerfest og Kvalsund golfklubb

O

Vanningsanlegg

Kokelv

Kokelv bygde- og ungdomslag

O

Turløype Kokelv-Skaidi

Kvalsund

Kvalsund kommune

N

Fægfjord

Kvalsund og omegn skytterlag

O

Neverfjord

Neverfjord Idrettslag

O

Kvalsund

Kvalsund kommune

Utendørs skytebane
Rehabilitering av lysløype i Neverfjord
Turstitrase til Trollvannet. Bedre frem-

N
Kvalsund

Sykkelløype/crossløype

N

Kvalsund kommune

kommelighet. Opparbeiding, rydding, merking
med hvileplass(er).

Treningspark ved Rådhusveien

O = Ordinært anlegg
N = Nærmiljøanlegg

Den langsiktige planen er en oversikt over anlegg med lavere prioritet eller anlegg som er ”lagt
på is” for kortere eller lengre tid.
4.2.2

Kortsiktige behov for 4-årsperioden 2019 - 2022 prioritert liste

Ordinære anlegg

1

2

Anlegg

Anleggs eier

Resynfaring orienteringskart
Neverfjord

Neverfjord Idrettslag

Svømmeanlegg Nye Kvalsund

Kvalsund kommune

Kostnader
200.000

Spillemidler

Status

103.000 Sp midler ok,
arbeid ikke
igangsatt.

50.000.000

7.500.000
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oppvekstsenter

3

Halsevannet Dagsturhytte

Kvalsund kommune

407.000

167.000

4

Tur-/skiløype
Kvalsunddalen nord

Kvalsund idrettslag

1.000.000

500.000

1.plass: Resynfaring av orienteringskart Neverfjord.
Neverfjord Idrettslag fornyet sin søknad om tippemidler til resynfaring av O-kart Neverfjord.
Tippemidler ble innvilget i 2018. Arbeidet må være avsluttet innen 2020.
2.plass: Svømmeanlegg på Kvalsund oppvekstsenter. Planlagt byggestart av
oppvekstsenteret er 2020. Bassengstørrelse: 12,5x8,5m.
3.plass: Halsevannet Dagsturhytte.
Hytten er tegnet på oppdrag fra Friluftsrådet, med utseende som en større Gapahuk.
Dagsturhytten/stormhytten har enkel standard, grillplass og mulighet for vedovn.
4.plass:Tur-/skiløype Kvalsunddalen Nord.
Tur- og skiløype traseen ligger i et område også med privat eierskap. Ved å legge løypen her
må det gjøres avtale med grunneier om bruk av grunn på minimum 10 år. Anbefalt
bruksbredde 3-4 meter. Løypen som er rundt 2,5 km, skal ha god bæreevne, jevn toppdekke
og med solid og god drenering. Løypen bør være belyst

Nærmiljøanlegg
Anlegg
1

Skaiditun ballbinge

2

Kostnader

Spillemidler

700.000

403.000

500.000

250.000

Status
Nær ferdigstilt

Aktivitetsanlegg Ringveien/Dalveien

1. plass Skaiditun ballbinge. Anlegget vil lokaliseres til Skaiditunveien. Anlegget fikk
idrettsfunksjonell godkjenning i 2016. Arbeidet planlegges sluttført høsten 2018.
2.plass Aktivitetsanlegg Ringveien/Dalveien. Barn og foreldre i Kvalsund ønsker et aktivitetsog leketilbud beliggende til boligområdet ved Ringveien/Dalveien.
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Rådmannens tilråding:
4.2

PRIORITERINGER

4.2.2 Langsiktige behov for 10-12 år fram i Kvalsund kommune - Uprioritert liste
Sted

Utbygger

Anlegg Beskrivelse av anlegg

Repparfjord

Hammerfest og Kvalsund golfklubb

O

Golfbane utvidelse med 3 hull

Repparfjord

Hammerfest og Kvalsund golfklubb

O

Vanningsanlegg

Kokelv

Kokelv bygde- og ungdomslag

O

Turløype Kokelv-Skaidi

Kvalsund

Kvalsund kommune

N

Fægfjord

Kvalsund og omegn skytterlag

O

Neverfjord

Neverfjord Idrettslag

O

Kvalsund

Kvalsund kommune

Kvalsund kommune

Utendørs skytebane
Rehabilitering av lysløype i Neverfjord
Turstitrase til Trollvannet. Bedre frem-

N
Kvalsund

Sykkelløype/crossløype

N

kommelighet. Opparbeiding, rydding, merking
med hvileplass(er).

Treningspark ved Rådhusveien

O = Ordinært anlegg
N = Nærmiljøanlegg

Den langsiktige planen er en oversikt over anlegg med lavere prioritet eller anlegg som er ”lagt
på is” for kortere eller lengre tid.
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4.2.3

Kortsiktige behov for 4-årsperioden 2019 - 2022 prioritert liste

Ordinære anlegg

1

2

Anlegg

Anleggs eier

Kostnader

Resynfaring orienteringskart
Neverfjord

Neverfjord Idrettslag

Svømmeanlegg Nye Kvalsund

Kvalsund kommune

50.000.000

7.500.000

200.000

Spillemidler

Status

103.000 Sp midler ok,
arbeid ikke
igangsatt.

oppvekstsenter

3

Halsevannet Dagsturhytte

Kvalsund kommune

407.000

167.000

4

Tur-/skiløype
Kvalsunddalen nord

Kvalsund idrettslag

1.000.000

500.000

1.plass: Resynfaring av orienteringskart Neverfjord.
Neverfjord Idrettslag fornyet sin søknad om tippemidler til resynfaring av O-kart Neverfjord.
Tippemidler ble innvilget i 2018. Arbeidet må være avsluttet innen 2020.
2.plass: Svømmeanlegg på Kvalsund oppvekstsenter. Planlagt byggestart av
oppvekstsenteret er 2020. Bassengstørrelse: 12,5x8,5m.
3.plass: Halsevannet Dagsturhytte.
Hytten er tegnet på oppdrag fra Friluftsrådet, med utseende som en større Gapahuk.
Dagsturhytten/stormhytten har enkel standard, grillplass og mulighet for vedovn.
4.plass:Tur-/skiløype Kvalsunddalen Nord.
Tur- og skiløype traseen ligger i et område også med privat eierskap. Ved å legge løypen her
må det gjøres avtale med grunneier om bruk av grunn på minimum 10 år. Anbefalt
bruksbredde 3-4 meter. Løypen som er rundt 2,5 km, skal ha god bæreevne, jevn toppdekke
og med solid og god drenering. Løypen bør være belyst
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Nærmiljøanlegg
Kostnader

Anlegg
1

Skaiditun ballbinge

2

Spillemidler

700.000

403.000

500.000

250.000

Status
Nær ferdigstilt

Aktivitetsanlegg Ringveien/Dalveien

1. plass Skaiditun ballbinge. Anlegget vil lokaliseres til Skaiditunveien. Anlegget fikk
idrettsfunksjonell godkjenning i 2016. Arbeidet planlegges sluttført høsten 2018.
2.plass Aktivitetsanlegg Ringveien/Dalveien. Barn og foreldre i Kvalsund ønsker et aktivitetsog leketilbud beliggende til boligområdet ved Ringveien/Dalveien.

Gunnar Lillebo
rådmann
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KVALSUND KOMMUNE 150-ÅRS JUBILEUM

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune blir 150 år 1.juli 2019.
01. juli 1869 ble Kvalsund kommune en selvstendig kommune. Før dette var Kvalsund en del
av Hammerfest landdistrikt. I 2019 vil derfor Kvalsund kommune ha vært en selvstendig
kommune i 150 år.
Fra 2020 vil Kvalsund kommune og Hammerfest kommune være sammenslått.
Om Kvalsund kommune:
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Kvalsund kommune (nordsamisk: Fálesnuori gielda, kvensk: Valasnuoran komuuni) ligger
i Finnmark, sørøst av Hammerfest, mellom Alta i sørvest og Måsøy nordøst, og med østgrense
mot Porsanger.
Kvalsund var i 1838 en del av Hammerfest by og landdistrikt. I 1852 ble det en del av
Hammerfest landdistrikt (fra 1916 Sørøysund herred), og i 1869 ble Kvalsund en selvstendig
kommune. Sørøysund ble i 1992 gjenforent med Hammerfest, og i 2020 blir Kvalsund
gjenforent med Hammerfest.
Kommunen har spredd bebyggelse og mange bebodde små steder. De største
befolkningsområdene i kommunen er i og rundt Neverfjord, Kvalsund, Stallogargo, Klubbukt,
Skaidi og Kokelv.

Opprinnelig kultur
Kvalsund var lenge et utelukkende sjøsamisk område, men snart
førte norsk og kvensk innvandring til at området ble flerkulturelt. Under fornorskinga (den
hardeste perioden var ca. 1850-1960) forsvant mye av den opprinnelige kulturen, deriblant den
særegne kvalsunddialekten av samisk. Koftetradisjonen har likevel i en viss målestokk blitt
bevart – kvalsundkofta er svært særegen, hvit med flekker og tagger på krave (menn) og ermer
(kvinner). Den er ofte også benevnt som Kokelvkofta.
Det er et sjøsamisk museum i Kokelv. Et sjøsamisk småbruk som ble bygget under
gjenoppbyggingstiden etter andre verdenskrig.
Næringsliv
Kommunen domineres av primærnæringer, men har også noe servicenæringer/reiseliv i
hovedsak lokalisert rundt Skaidi . Holdingselskapet Nussir ASA har planer om å begynne
gruvedrift øst av Steinfjellet (Nussirvárri). Folldal verk startet opp en koppergruve i
Repparfjord i 1970, men gruven stengte i 1979. Historisk har det vært endel gruvevirksomhet i
kommunen, også i området Neverfjord-Porsa.
I dag er næringslivet økende. På få år har tallet økt fra 36 til 49 bedrifter med registrert
omsetning. En del av disse er yrkesfiskere som «flagger» til Kvalsund kommune. Andre
havnæringer som oppdrett er sterkt tilstede i kommunen. Det jobbes også med utvikling og
utbedring av Kvalsund havn og industriområdet «HUB70» på Markoppnes. 4
hovedsatsingsområder ligger i dag inne i kommunens strategiske næringsplan, dette er:
Fiskeri- og sjømatnæring, arealer for industri og øvrig næring, reiseliv og nyetableringer.

Friluft og fritidskultur
Kvalsund er Finnmarks største hyttekommune, spesielt i området rundt Skáidi er det store
«kolonier» av hyttebygg som særlig brukes av folk med adresse i Hammerfest.
I Repparfjordelva (Riehppovuonjohka) som passerer Skáidi er det særs godt laksefiske, og det
er meget gode turmuligheter i fjellene mellom Sennalandet (Suoidnelakšu) i sørøst,
og Vargsundet og Kvalsundet i nordvest.
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Dagens kultur- og aktivitetstilbud
Kommunen markedsfører seg i dag som «aktivitets- og friluftskommunen» Og flere aktiviteter
og arrangementer avholdes i kommunen gjennom året. Det er forholdsvis mange aktive lag og
foreninger i kommunen spredd utover flere steder, alt fra sanitetsforeninger, husflidlag,
dataspillklubb, golfklubb, bygdelag, skytterklubb, idrettslag mfl.

Kilder
Store Norske leksikon
Wikipedia
Boka «Kvalsund i Finnmark»
Ingar Elling Eira
Grete Svendsen
Kvalsund kommunes hjemmesider

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune blir 150 år i 2019, noe som bør markeres. Ekstra spesielt er at det
samtidig er siste år som selvstendig kommune og kommunen skal på ny gjenforenes med
Hammerfest.
Kvalsund kommune består av flere bygdesamfunn med aktive lag og foreninger. Kommunen
har et rikt aktivitets- og kulturliv med mye og viktig historie. Dette bør fremheves og et
jubileum må favne bredt og inkludere lag/foreninger/bygder i hele kommunen.
Det er viktig at kommunen involverer så bredt som mulig og gjennomfører
aktiviteter/arrangementer i flere områder av kommunen. Lag og foreninger inviteres til å ta del
i arrangementene med å bistå og å være vert for ulike arrangement. Det legges opp til en
kombinasjon av faste arrangement som det lages maler for, samt mulighet for egne
arrangement der lag/foreninger selv står som arrangør. Dette gjennom en hel uke der hver bygd
får hver sin aktivitetsdag. En arbeidsgruppe koordinerer mens lag/foreninger er utøvende
arrangør. Noe ala Bolystuka som kommunen arrangerte i samarbeid med Finnmark fotballkrets
i august 2018.
Lag/foreninger får et behovsprøvd beløp som skal dekke kostnader for arrangementet pluss en
netto inntekt.
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Kommunen vil tidlig informere om dette via rundskriv til lag/foreninger og på hjemmeside for
å sjekke interessen. Alle skal få mulighet å bistå på en eller annen måte.
Administrasjon:
En koordinerende arbeidsgruppe nedsettes like over nyttår som ledes av Ulf-Terje Eliassen.
Kulturkonsulent Wivi Helene Hansen tiltrer som ansvarlig for jubileumshefte for Kvalsund
kommune. I tillegg 1 representant fra hver bygd som skal ha arrangementer. Denne gruppen
koordinerer og gjennomfører jubileumsuken i samarbeid med lag/foreninger.
Styringsgruppe for arrangementet: Rådmann Gunnar Lillebo, ordfører Terje Wikstrøm, UlfTerje Eliassen, Wivi Helene Hansen, Toril Nilsen, Martin Christiansen og Turid Pedersen.
Gruppen følger planleggingen, kommer med eventuelle korrigeringer og bistår med
tilleggsressurser ved behobv.

Eksempel på hvordan det kan bli seende ut:

1.-7.juli
Mandag 1.juli i Neverfjord: Offisiell åpning og markering av 150-års-jubileet, fast innslag
med presentasjon av stedet/geografisk område. Tradisjonsrik fotballkamp mellom Kvalsund og
Neverfjord IL på Blodmyra. Barnelek, orientering etc.
Tirsdag 2.juli i Stallogargo: Fast innslag med presentasjon av stedet/geografisk område.
Perletur, fiskekonkurranse under Kvalsundbrua, andre stunt eller oppvisninger i Kvalsundet,
fotokurs, tur med gondolanen?
Onsdag 3.juli på Skaidi: Fast innslag med presentasjon av stedet/geografisk område.
Terrengsykkelløp med Skaidi Xtreme, fotballturnering i ballbinge for store og små.
Fiskekonkurranse etter disp fra VFJFF.
Torsdag 4.juli i Revsneshamn: Fast innslag med presentasjon av stedet/geografisk område.
Leie inn hurtigbåt, historisk dag på Revsnes. Krigsminner, natur, kafe etc.
Fredag 5.juli i Kokelv: Fast innslag med presentasjon av stedet/geografisk område.
Sjøsamisk museum. Guidet tur til steinformasjonene. Turmarsj. Kirkekonsert. Fest på
samfunnshuset med levende musikk.
Lørdag 6.juli i Kvalsund: Fast innslag med presentasjon av stedet/geografisk område.
Hovedarrangement. Sykkelløp og åpent marked på dagtid ved Coop-plassen. Båten Elias i
havna/andre barneaktiviteter. Næringslivsseminar. Dansegalla eller Country-fest i
Kvalsundhalen m/taler og utdelinger av priser til ildsjeler/lag/forening etc.
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Søndag 7.juli i Klubbukt: Fast innslag med presentasjon av stedet/geografisk område. Guidet
tur i området. Aktiviteter i havna som Ro-konkurranse, ta-sjansen etc. Historisk tur,
fiskekonkurranse i Brensvikvannet.
Generelt
Det må tillegges at de stedene som får arrangement, har også et ansvar for å dekke sitt
geografiske område med nærliggende bygder, slik at flest mulig blir inkludert. Det er forøvrig
ikke gitt at overnevnt eksempel er de stedene som får hovedarrangement. Dette vil avgjøres ut
ifra engasjement og innspill fra publikum og lag/foreninger som ytrer ønske om å bidra.
Kommunens jubileum blir ekstra spesielt på grunn av sammenslåing med Hammerfest
kommune fra 2020. I prosesser frem mot sammenslåing jobbes det blant annet med å bygge
felles kultur/verdier og forståelse på tvers av dagens kommuner. Det vil være naturlig å
invitere Hammerfest kommunes innbyggere til å bli bedre kjent med Kvalsund kommune
gjennom aktiv deltakelse. Tilrettelegging av transport mellom stedene må derfor etterstrebes å
få på plass gjennom hele uka.

Kostnader/finansiering
Jubileumshefte (trykking, design, artikkelproduksjon, distribusjon, innhenting av fakta):
50 000,Markedsføring (annonser, plakat, design, distribusjon, fremmet innlegg i SoMe): 30 000,Materiell (pynt, bannere, effekter, skjorter, design, beachflagg, etc): 40 000,Teknisk bistand, klipp av film/filming, lyd, lys, utstyr: 50 000,Hovedarrangement (band/artist, leie av utstyr, mat, drikke): 80 000,Øvrige kostnader til arrangement pr dag (utlegg til lag/foreninger) 15 000,- x 6 = 90 000,Andre kostnader til annen markering tidligere på året. Fyrverkeri/vardebrenning/kaker:
20 000,Tilrettelegging for transport: 20 000,Totale kostnader: 380 000,Stallodagene som normalt arrangeres i slutten av juni, bør utgå i år for å konsentrere
menneskelige ressurser og midler mot 150-års jubileumet. Stallodagene budsjetteres normalt
med rundt 100 000,-. Det er da behov for tillegg i budsjettet på 280 000,- for å finansiere
jubileet.
Det vil være mulig å søke skjønsmidler hos fylkesmannen og også andre midler for kultur hos
fylkeskommunen. Totalsum for kommunen blir da selvfølgelig lavere.

Tidspunkt for jubileet har vært diskutert innad i administrasjonen og det er ulike meninger
tilknyttet tidspunkt. Både med tanke på fellesferie og skoler. 1.juli er derimot kommunens
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bursdag og faller på en mandag, den bør ikke være en avslutningsdag og etter ei helg. Det er
naturlig å planlegge for hovedarrangement og avslutningshelg som da blir 28.-30.juni eller 5.7.juli.
En høytidelig og offisiell åpning på selve jubileumsdagen vil være en god start, mens en
avslutning i begynnelsen av eller midt i en påfølgende uke ikke vil ha like god effekt for
markeringen. Dessuten vil det være større sannsynlighet for godt vær jo lengre ut i juli vi
venter, samt bedre tid til planlegging. 1.-7.juli vil derfor være det beste tidspunkt. Da er det
også bare ei uke igjen til start av Hammerfestdagan og det vil være lettere å få folk på
arrangement som har tatt ferie og/eller vil ha et bredt tilbud over lang tid siden KKs jubileum
og Hammerfestdagan da nesten går i ett.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune markerer 150-års jubileum i perioden 1.-7.juli 2019.
Det settes av 280 000,- til jubileet. Dette skal dekke:
-

Utarbeidelse av et jubileumshefte i forbindelse med og fulldistrubisjon av dette til alle
hustander. Historisk/kulturelt/faktaopplysninger om kommunen og de ulike stedene.
7-dagers jubileum med diverse aktiviteter på ulike steder i kommunen
Annen markering ved inngangen til eller like over nyttår 2019

Det vil ikke bli avholdt noen Stallodager i 2019, årets store kulturelle begivenhet vil bli rettet
mot 150-års jubileet.
Det vil i tillegg søkes om eksterne støtteordninger fra blant annet fylkesmannen gjennom
skjønnsmidler og fylkeskommunen for diverse kulturtilskuddsordninger.

Gunnar Lillebo
rådmann

