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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/950

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

54/18

01.11.2018

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 20.09.2018

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 20.september 2018 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll KST 20.09.2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 20.september 2018.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 20.september 2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann
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Kommunestyret

01.11.2018

FORDELING AV KULTURMIDLER 2018

Omsorg- og oppvekstutvalgets vedtak:
Human-etisk forbund skal få støtte til å starte opp aktivitet og tilbud i Kvalsund. Nå bygger vi
menighetshus som Human etisk forbund kan bruke som livssynsnøytralt sermonirom. Vi bør
derfor ønske foreningens virksomhet velkommen til kommunen og bygda.

Søkere

Søker
beløp
Kr 1000

Gr 1 Barne- og ungdomsarbeid

0

Sum

0

Leders
forslag i
hele
tusen

Gr 2 Idrett
Kvalsund idrettslag

40

35

Neverfjord idrettslag

20

15
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60

50

HLF Hammerfest og Kvalsund

3

3

Porsa sanitetsforening

7

4

Stallogargo Bygdelag

25

7

Kvalsund pensjonistforening

25

10

Kvalsund sanitetsforening

15

10

Vargsund husflid- og Doudjilag

20

4

Neverfjord Båtforening

10

3

Human-Etisk Forbund

3

3

Vargsund grendelag

6

6

Sum
Gr 3 Andre kulturformål

174

Sum

100

VEDLEGG:















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
Søknad fra Human-Etisk forbund avd Hammerfest
Søknad fra Kvalsund sanitetsforening
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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 109 000.
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. Alle som søkte kulturmidler i 2017, fikk mail om annonsering. Kulturmidlene
ble også annonsert på kommunens facebook side. Alle lag og foreningene har levert søknad innen
fristen. I søknadene hadde alle vedlagt siste års regnskap og årsmelding.
Fordeling av kulturmidler ble første gang behandlet 04.06. i omsorgs- og oppvekstutvalget, der saken
ble utsatt i påvente av budsjettreguleringsak til KST. Det ble vedtatt utsettelse til neste utvalgsmøte.
Kvalsund idrettsråd fikk tilsendt brev 09.07. om eventuell innspill til ny fordeling av kulturmidler
idrett. I mail fra 24.08. sier idrettsrådet at de ikke har innspill.
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:
Gruppe 2: Idrett:
Gruppe 3: Andre kulturformål:

20 - 30%
30 - 40%
30 - 40%

SAKSVURDERING:
Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid
Ingen søkere.
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 FD-cup for
aldersbestemt fotball og seniorfotball, barneidrett, boccia treninger, pistolskyting og ski - med trekking
av skispor og skicup.
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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 35 000.
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 15 000.
Gruppe 3: Andre kulturformål
3. HRF Hammerfest og Kvalsund; Bjarne Hammervoll
HRF Hammerfest og Kvalsund er en forening 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). Likevel stiller foreningen med
hørselstest og kafe under Stallodagene. På bakgrunn av at en stor del av kommunens befolkning er
eldre og mange hørselshemmet ønsker man å stimulere til videre arbeid blant annet til informasjon om
hørselshemming, foreslår rådmannen å tildele foreningen kr 3 000.

4. Human-Etisk Forbund, Finnmark fylkeslag; leder Nina Moen Olsen
Hammerfest og omegn lokallag ønsker å tilby humanistiske seremonier til alle innbyggere i Kvalsund
kommune.
Det søkes om kr 3000 med formål å gi innbyggere tilbud om humanistiske seremonier uavhengig av
medlemskap. Lokallaget har vedlagt årsoppgjør for 2017 (§2). Laget driver for tiden ikke kultur
virksomhet i Kvalsund kommune (jfr vedtekter §2).
Rådmannen anbefaler ikke å tildele laget kulturmidler.
5. Porsa sanitetsforening: kontaktperson Rita Urbrott
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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 mangfold 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 4 000 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).
For å stimulere til videre aktivitet anbefaler rådmannen å tildele foreningen kr 10 000.

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 7 000.

8. Kvalsund Sanitetsforening; leder Elna Fredriksen
I søknaden om kulturmidler opplyser den ny oppstartede 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 10 000 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 4000 av kulturmidlene.
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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 3000 i kulturmidler.

11. Vargsund grendelag: kontaktperson Åse Pettersen
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 6 000.

Rådmannens tilråding:
Søkere

Søker
beløp
Kr 1000

Gr 1 Barne- og ungdomsarbeid

0

Sum

0

Rådm
forslag i
hele
tusen

Gr 2 Idrett
Kvalsund idrettslag

40

35

Neverfjord idrettslag

20

15

Sum

60

50

HLF Hammerfest og Kvalsund

3

3

Porsa sanitetsforening

7

4

Gr 3 Andre kulturformål
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Stallogargo Bygdelag

25

7

Kvalsund pensjonistforening

25

10

Kvalsund sanitetsforening

15

10

Vargsund husflid- og Doudjilag

20

4

Neverfjord Båtforening

10

3

Human-Etisk Forbund

3

0

Vargsund grendelag

6

6

174

97

Sum

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Ulf-Terje Eliassen

Arkivsaksnr.:

18/878

Arkiv: 412

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

34/18

Formannskapet

16.10.2018

55/18

Kommunestyret

01.11.2018

AVSLUTTENDE PROSJEKTRAPPORT APRIL 2018

Formannskapets innstilling:
Avsluttende prosjektrapport for tilflytterkontoret april 2018, tas til orientering

VEDLEGG:
Avsluttende prosjektrapport april 2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Denne rapporten må ses i sammenheng med foreløpig prosjektrapport
«Avsluttende rapport for tilflytterkontoret, oktober 2017 (Første utgave, fullstendig rapport
leveres ved prosjektavslutning)» som ble tatt til orientering i kommunestyret 9.november
2017, og som dannet grunnlaget for beslutning i kommunestyret og fellesnemnda om
videreføring av stillingen.
Den 22.02.16 ble det opprettet ny prosjektstilling som del av konkrete tiltak fra
Ringvirkningsprosjekt Nussir. I prosessen før opprettelsen av stillingen ble det laget en egen
plan som del av Ringvirkningsprosjekt Nussir og Bolyst «Etablering av mottaksenhet m.m. for
å øke tilflyttingen til kommunen, prosjektplan 2015-2017»
Stillingen skulle ha særskilt fokus på tilflytting, næringsetableringer, markedsføring,
bolysttiltak og generell samfunnsutvikling. Det ble utarbeidet en egen prosjektplan for
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stillingen «Prosjektplan for tilflytterkontoret». Denne beskriver flere forslag på tiltak for å
imøtekomme forventet samfunnsutvikling. Mange av disse er faset inn i kommunale planer.
Prosjektplan for tilflytterkontoret ble for øvrig vedtatt av kommunestyret juni 2016.

SAKSVURDERING:
Denne rapport bygger i stor grad på prosjektrapport som ble tatt til orientering i
kommunestyret i november 2017. «Avsluttende rapport for tilflytterkontoret, oktober 2017
(Første utgave, fullstendig rapport leveres ved prosjektavslutning)»
Dette er en endelig rapport som stort sett inneholder noen små endringer og oppdateringer i
forhold til rapport fra oktober 2017. Det er ikke gjort vesentlige endringer som gir grunnlag for
andre vurderinger enn de som allerede er vedtatt.
Noen av hovedpunkter fra rapporten som bør trekkes frem:


Kommunikasjon og markedsføring av Kvalsund kommune som en attraktiv kommune
har gitt effekt. Flere avisoppslag og stort trykk i ulike medier har gjort at flere viser
interesse for Kvalsund kommune. Dette så en tydelig under markedsundersøkelser i
forbindelse med Strategisk næringsplan og HUB70.



Prosjektplanen for tilflytterkontoret som ble utarbeidet og vedtatt kommunestyret juni
2016, tar for seg en del tiltak som må til for å nå målsetningene. En del av disse
tiltakene er
avhengig av lengre prosesser og prioriteringer i kommunale planer.
Dette er prosesser som tar tid og ikke lar seg gjennomføre innen prosjektets varighet.






Hovedmålsettingen om å stoppe fraflyttingen og å øke denne er ikke nådd. Men en av
hovedforutsetningene for å nå et slikt mål var tilgjengelige boliger. Da prosjektet startet
var det mer eller mindre en klar oppfatning om at byggestart for Hamarøymodellen
skulle bygges innen kort tid. Det er i perioden ikke blitt flere tilgjengelige boliger på
markedet. Tilflytterkontoret har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å bosette
seg i kommunen, men sjelden og aldri har det vært tilgjengelige boliger for leie.
Etableringen av Nussir var også ventet å starte opp innen kort tid, men har tatt lengre
tid enn antatt.
Innenfor næring har antall virksomheter med omsetning over 1000 økt betraktelig. Fra
36 til 49 (ref. Purehelp.no). En betydelig økning sett i forhold til kommunens størrelse.
Det er også jevnlig spørsmål og interesse for oppstart av ulik næring i kommunen. Ved
flere anledninger har vi fått tilbakemelding på at vi er offensiv og oppriktig interessert i
de som henvender seg til oss med sine ideer og planer. Dette gjelder også eksisterende
næringer
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Interessen for Kvalsund og områder rundt Skaidi så vi også tydelig da tilflytterkontoret
tok initiativet til næringslivsseminar på Miljøbygget høsten 2016, med 70 deltakere fra
ulike kommuner.
Tilflytterkontoret har jobbet med «Skaidi utvikling», en videreføring av prosjektet
«Skaidi 2020». Tilflytterkontoret har bidratt sterkt til markedsføringen for området,
både via annonser, egne nettsider og utarbeidelse av egne reklamefilmer for området. I
tillegg tatt initiativ til og gjennomført reiselivsseminar på Skaidi som samlet over 40
deltakere. Det er også kontinuerlig dialog med aktører som ønsker å etablere seg
og/eller utvikle eksisterende virksomhet.
Tilflytterkontoret har bidratt/hatt ansvar for igangsetting og gjennomføring av to nye
festivaler «Vill-Ungdom» og «Skaidi Vinterfestival» som har blitt svært populære.
Dette er tiltak som er spesifikt nevnt i Prosjektplanen for tilflytterkontoret. Det skaper
bolyst, engasjement og gir et grunnlag for unge til å få lyst å komme tilbake etter endt
utdannelse utenfor kommunen.
Tilflytterkontoret har vært en ressurs på flere områder som saksbehandling av alt fra
næringsfond, etablering av flytningmottak og diverse høringer. I tillegg utarbeidet
søknader og andre relevante rapporter for kommunen som har resultert i positivt
resultat.

Rapporten kan videre brukes som et verktøy og referansedokument i det videre arbeidet med å
utvikle Kvalsundsamfunnet og nye Hammerfest kommune.

Rådmannens tilråding:
Avsluttende prosjektrapport for tilflytterkontoret april 2018, tas til orientering
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Ulf-Terje Eliassen

Arkivsaksnr.:

18/879

Arkiv: C03

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

26/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15.10.2018

56/18

Kommunestyret

01.11.2018

VILL UNGDOM 2018

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
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.

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.
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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.
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,-
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Festivalen har i år ca beløpt seg til 162 000,-

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

Sak 56/18

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
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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KVALSUND KOMMUNE 150-ÅRS JUBILEUM

Formannskapets innstilling:
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.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune markerer 150-års jubileum i perioden 1.-7.juli 2019.
Det settes av 280 000,- til jubileet. Dette skal dekke:
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Utarbeidelse av et jubileumshefte i forbindelse med og fulldistribusjon av dette til alle
husstander. 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.

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:
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
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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.

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
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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.
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:
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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.
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.
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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
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.
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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
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Kommunestyret

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre innvilger Catharina Stenersens søknad om fritak fra vervet som dommer
i Hammerfest forliksråd.
Det må velges et nytt 1. varamedlem for Kvalsund kommune til forliksrådet. Etter valget sendes
dette til fylkesmannen for endelig godkjenning.

VEDLEGG:
-

Saksprotokoll KST 15.09.2015 Forliksråd – Felles for Kvalsund og Hammerfest
Søknad om fritak fra verv som dommer
Utfyllende begrunnelse fra søker
Kvalsund kommunes reglement for politiske styrer, råd og utvalg

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommunestyre vedtok 15.09.2016, saksnr. 15/96, et felles forliksråd med Hammerfest,
Måsøy og Hasvik, kalt Hammerfest Forliksråd. I vedtaket ble det bestemt at Kvalsund får
1.varamedlem, mens de andre tre kommunene får ett fast medlem hver.
Kvalsund kommunes 1.varamedlem i Hammerfest Forliksråd, Catharina Stenersen, har siden
15.09.2016 vært varamedlem, for så å bli fast medlem i Forliksrådet etter Måsøys faste medlem
trakk seg.
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Catharina Stenersen ber nå om fritak fra vervet som dommer grunnet sosiale forhold relatert til
jobbsituasjon og økonomiske forhold. Vedkommende skriver følgende i sin søknad om fritak:
Forliksrådet har satt om møter hver 2.fredag, disse møtene varer fra kl 09 til langt utpå
ettermiddag. Dette pga at det settes opp saker fra alle tre kommunene, saksmengden
varierer, slik at det i verste fall kan være nødvendig med møter oftere også.
Avlønning av dommerne er symbolsk. Denne er fastsatt av politidirektoratet, og vanskelig
for den enkelte kommune å gjøre noe med.
Jeg innehar en fast 50% stilling ved Finnmarkssykehuset, og er helt avhengig av å kunne
ta ekstravakter for ekstra inntekt. Dette handler om min økonomi, jeg taper ca. 1500,- hver
gang jeg må si nei til ekstravakt pga møte i rådet. La oss si jeg må si nei til 2 vakter pr
måned pga møter, da taper jeg 3000,- pr måned.
Dette finner jeg uakseptabelt og må be om fritak så snart som mulig»
I utfyllende begrunnelse for søknaden skriver hun videre at:
«Jeg ber om fritak pga. min jobbsituasjon der jeg ved flere anledninger har
møtt/rådgitt/veiledet/behandlet en av partene i saker vi har hatt i forliksrådet. Dette
gjennom min jobb ved legevakt/akuttmottak.»
Det er en uholdbar situasjon for meg å skulle gi råd/veiledning og eventuelt behandling til
pas som er bekymret for hva som skal skje i forliksrådet, for deretter være den pas møter
som dommer i samme råd.
Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gi nærmere eksempler på situasjoner av hensyn til
min taushetsplikt»

Fullstendig søknad, svar fra administrasjonen til søker og utfyllende begrunnelse er vedlagt.

SAKSVURDERING:
I Kommunelovens §15 punkt 2 heter det:
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine
plikter i vervet»
I kommentarer til § 15 punkt 3 kan fritaksgrunn fra vervet «i første rekke være søkerens
arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjøre det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvengivis bli temmelig skjønnsmessig. […] Etter at
man i loven nå også har tatt inn ordet «belastning» som alternativ til «vanskelighet», kan man ikke
helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller
sosiale belastninger for et medlem».
Domstollovens § 59 sier at «kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin
stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd».

Sak 58/18
I sin søknad skriver Catharina Stenersen at hun ønsker fritak fra vervet på bakgrunn av uholdbar
situasjon i sammenheng med sin jobbsituasjon ved akuttmottak/legevakt og sitt verv som dommer
i forliksrådet. I tillegg skriver hun at hun er i en uakseptabel og utfordrende økonomisk situasjon
grunnet vervet som dommmer. Dette er dertil med hjemmel i kommunelovens 15 punkt 2 og
domstollovens § 59, grunnlag for å si at det vil være en uforholdsmessig belastning for søker å
fortsette i vervet som dommer i forliksrådet.
Jmf. Domstollovens § 27 og Kvalsund kommunes reglementer for politiske styrer, råd og utvalg,
vedtatt av kommunestyret 25.04.2018, saksnr. 18/13, skal Forliksrådet «ha tre medlemmer og like
mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både
kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.»
Dersom det gis fritak fra vervet som dommer i forliksrådet for Catharina Stenersen, må
kommunestyret velge ett nytt 1.varamedlem til forliksrådet, jf. domstollovens § 59. Den nye
1.varaen må oppfylle domstollovens §53 og § 56 krav til den som velges som medlem av
forliksrådet. Etter valg av nytt varamedlem må dette godkjennes av fylkesmannen, jmf. § 58 i
domstolloven.

Rådmannens tilråding:
Legges fram uten tilrådning.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/824

Arkiv: 465

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

59/18

01.11.2018

Kommunestyret

VALG AV NYTT 1. VARAMEDLEM HAMMERFEST
FORLIKSRÅD

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre utnevner og velger en ny 1.vara fra Kvalsund kommune i Hammerfest
Forliksråd.

Referanser:
-

Kvalsund kommunes reglement for politiske styrer, råd og utvalg
Domstollovens § 27, § 53, § 56 og § 59

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommunestyre vedtok 15.09.2016, saksnr. 15/96, et felles forliksråd med Kvalsund
kommune, Hammerfest kommune, Måsøy kommune og Hasvik kommune, kalt Hammerfest
Forliksråd. I vedtaket ble det bestemt at Kvalsund får 1.varamedlem, mens de andre tre
kommunene får ett fast medlem hver.
I Domstollovens § 27 og Kvalsund kommunes reglementer for politiske styrer, råd og utvalg,
vedtatt av kommunestyret 25.04.2018, saksnr. 18/1, står det at «Forliksrådet skal ha tre
medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal
det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser»
Domstollovens § 59 sier at «kommunestyret kan tillate et medlem eller varamedlem å fratre sin
stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første ledd».

Sak 59/18
Catharina Stenersens har søkt om fritak fra verv som dommer i forliksrådet, arkivsaksnr. 18/824.
Ved en eventuell innvilgelse av fritak fra vervet, må det jmf. Domstollovens § 27 og Kvalsund
kommunes reglementer for politiske styrer, råd og utvalg, velges et nytt 1.varamedlem for
Kvalsund kommune i Hammerfest Forliksråd.
Jf. Domstollovens § 53 og § 56 må den nye dommeren være norsk statsborger, kvinne eller mann,
pålitelig og tillitsvekkende og ikke være fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Videre må
forliksrådsmedlemmet ha fylt 25 år og være under 70 år ved valgperiodens start, og ikke være
under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling. Ved valg av nytt medlem skal det
vektlegges om personen er særlig egnet til oppgaven og behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
Kommunestyret velger nytt medlem og etter valget må dette sendes til fylkesmannen for endelig
godkjenning.

SAKSVURDERING:
Ved valg at ny 1.vara for Kvalsund kommune i Hammerfest Forlikråd, tas det hensyn til krav
nedsatt i domstollovens § 53 og § 56. Valg av ny 1.vara forutsetter at søknaden om fritak fra verv
fra Catharina Stenersen innvilges av kommunestyret.
De folkevalgte i Kvalsund kommunestyre utnevner ny(e) kandidat(er) til ny 1.vara og
gjennomfører deretter valg av nytt 1. varamedlem.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre utnevner og velger en ny 1.vara fra Kvalsund kommune i Hammerfest
Forliksråd.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 60/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/942

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

60/18

Kommunestyret

01.11.2018

/

Omsorgs- og oppvekstutvalget

VALG AV MEDLEMMER TIL KVALSUND UNGDOMSRÅD
2018-2019

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyret godkjenner følgende medlemmer og varamedlemmer til
Kvalsund Ungdomsråd (KUR).
Som faste medlemmer i KUR i perioden 2018-2019:
Brian Fredriksen, 15 år Kvalsund
Mathias Olaussen, 14 år Neverfjord
Abdul Sbahi, 15 år Kvalsund
Leyla Holmgren, 15 år Kvalsund
Serine Nikodemussen, 14 år Kokelv
Per Mikal Sakslund, 15 år Kokelv
Som varamedlemmer i KUR perioden 2018-2019:
Leona Snellmann, 14 år Kokelv
Isak Bjørnå, 14 år Kvalsund
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Johs Knutsen, 14 år Skaidi

VEDLEGG:
-

Retningslinjer for Kvalsund Ungdomsråd
Kvalsund kommunes reglement for delegering av myndighet

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund Ungdomsråd (KUR) har ifølge Kvalsund kommunes reglement for
delegering, uttalelsesrett i kommunestyret og andre politiske utvalg, i saker som gjelder
rådets ansvarsområde. KUR fungerer i henhold til Retningslinjer for Kvalsund
Ungdomsråd, som et partipolitisk uavhengig råd- og forslagsgivende organ for
ungodmmer i kommunen. KUR gir forslag og råd til kommunens politiske og
adminisreative ledelse i saker som omfatter oppvekstvilkår og levekår for ungdom i
Kvalsund kommune.
Jf. Retningslinjer for Kvalsund Ungdomsråd, velges ungdomsrådets medlemmer for ett
skoleår av gangen, og valget skal skje så tidlig som mulig etter oppstart av nytt skoleår.
Alle mellom 13 og 18 år som bor i kommunen på valgtidspunktet kan stille til valg. Det
oppnevnes 6 faste medlemmer til KUR.
Rekruttering og nominasjoner til KUR har blitt gjennomført via sosiale medier og
skolebesøk ved Kvalsund skole og Kokelv oppvekstsenter. Ved behandling og valg av
medlemmer og varamedlemmer har elevråd og ungdomsleder, så godt det lar seg gjøre,
tatt hensyn til geografisk, aldersmessig og kjønnsmessig spredning , jf. § 2 punkt b) i
retningslinjer for Kvalsund Ungdomsråd.
Kvalsund kommunestyret må godkjenne forslaget til medlemmer og varamedlemmer i
KUR.

SAKSVURDERING:
Følgende personer foreslås, i tilfeldig rekkefølge, som faste medlemmer i KUR i
perioden 2018-2019:
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Brian Fredriksen, 15 år Kvalsund
Mathias Olaussen, 14 år Neverfjord
Abdul Sbahi, 15 år Kvalsund
Leyla Holmgren, 15 år Kvalsund
Serine Nikodemussen, 14 år Kokelv
Per Mikal Sakslund, 15 år Kokelv
Følgende personer foreslås, i tilfeldig rekkefølge, som varamedlemmer i KUR perioden
2018-2019:
Leona Snellmann, 14 år Kokelv
Isak Bjørnå, 14 år Kvalsund
Johs Knutsen, 14 år Skaidi
I henhold til retningslinjer for Kvalsund Ungdomsråd, velger KUR selv leder og
nestleder. Disse vervene gjelder for ett skoleår av gangen.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyret godkjenner følgende medlemmer og varamedlemmer til
Kvalsund Ungdomsråd (KUR).
Som faste medlemmer i KUR i perioden 2018-2019:
Brian Fredriksen, 15 år Kvalsund
Mathias Olaussen, 14 år Neverfjord
Abdul Sbahi, 15 år Kvalsund
Leyla Holmgren, 15 år Kvalsund
Serine Nikodemussen, 14 år Kokelv
Per Mikal Sakslund, 15 år Kokelv
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Som varamedlemmer i KUR perioden 2018-2019:
Leona Snellmann, 14 år Kokelv
Isak Bjørnå, 14 år Kvalsund
Johs Knutsen, 14 år Skaidi

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 61/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

18/845

Arkiv: C20

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

27/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15.10.2018

20/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

24.10.2018

61/18

Kommunestyret

01.11.2018

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG
FYSISK AKTIVITET 2019 - 2022

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

4.2

PRIORITERINGER

4.2.1 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

Sykkelløype/crossløype
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Fægfjord

Kvalsund og omegn skytterlag

O

Neverfjord

Neverfjord Idrettslag

O

Kvalsund

Kvalsund kommune

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

N
Kvalsund

Utendørs skytebane

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

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
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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.

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
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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.
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
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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
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.
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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.
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
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befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer.
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

Spillemidler

Resynfaring orienteringskart
Neverfjord

Neverfjord Idrettslag

Svømmeanlegg Nye Kvalsund

Kvalsund kommune

50.000.000

7.500.000

200.000

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

Nærmiljøanlegg
Anlegg

Kostnader

Spillemidler

Status
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1

Skaiditun ballbinge

2

700.000

403.000

500.000

250.000

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.

Rådmannens tilråding:
4.2

PRIORITERINGER

4.2.3 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

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

N

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

N

Kvalsund kommune

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.

4.2.4

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.
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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
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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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/880

Arkiv: C

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

29/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15.10.2018

21/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

24.10.2018

62/18

Kommunestyret

01.11.2018

HANDLINGSPLAN FOR SAMISK SPRÅK OG KULTUR I
KVALSUND KOMMUNE

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte «Handlingsplan for samisk språk og kultur i Kvalsund
kommune

VEDLEGG:



Handlingsplan for samisk språk og kultur i Kvalsund kommune.
Kommunestyresak 14/42 KVALSUND KOMMUNE INN I SAMISK
SPRÅKFORVALTNINGSOMRÅDE

SAKSOPPLYSNINGER:
I 2013 gjorde kommunestyret vedtak om at Kvalsund kommune ikke skulle søke om innlemmelse i
samisk språkforvaltningsområde.
Kommunestyre fattet i sak 14/42 følgende vedtak:


Kommunestyret i Kvalsund er opptatt av at den oppvoksende generasjon skal gis muligheter
for å lære samisk i sitt eget miljø.
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Kvalsund kommune søker ikke innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde.
Rådmannen får i oppgave å søke om støtte til å lage en samisk handlingsplan for språk og
kultur, gjeldende for hele kommunen.
 Kvalsund kommune vil avvente behandlingen og resultat av det regjeringsoppnevnte utvalget
som skal gjennomgå samelovens språkregler, inkludert bl.a. prosedyrer for eventuell
innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde.
I forkant av kommunestyrets behandling av denne saken, ble det foretatt en utredning av
konsekvensene ved en eventuell innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde.
Denne utredningen tok for seg en vurdering av:






Økonomiske forhold
Kan kommunen delvis innlemmes i samisk språkforvaltningsområde
Tolketjeneste
Samiske saksframlegg
Andre forhold.

Planene er utarbeidet og har vært sendt ut til høring fil følgende:
 Skolene i Kvalsund kommune
 Barnehagene i Kvalsund kommune
 Kulturavdelingen i Kvalsund kommune
 Helse- og omsorgssektoren i Kvalsund kommune
 Teknisk sektor i Kvalsund kommune
 Rådmannen i Kvalsund kommune
 Barnehageansvarlig i Kvalsund kommune
 Innvandrertjenesten i Kvalsund kommune
 Ungdomstjenesten i Kvalsund kommune
 Ingar Eira
 Sjøsamisk museum i Kokelv
Ved høringsfristens utløp 5. oktober 2018, var det innkommet 2 kommentarer.

SAKSVURDERING:
I Kvalsund kommune har innbyggerne norsk, samisk og kvensk bakgrunn. En meget liten del av vår
befolkning behersker i dag samisk. Det har imidlertid i de senere år vært en økende interesse blant
barn i grunnskolealder for å lære samisk. Kvalsund kommune gir i dag samisk undervisning i form av
lyd-bildetjeneste til totalt 11 elever ved Kvalsund skole. Ved Kokelv skole er det etter skolestart
innværende skoleår meldt interesse for samiskundervisning. Kvalsund kommune har i en årrekke søkt
etter samisklærer til grunnskolen, uten å lykkes i å få tilsatt en kvalifisert lærer med slik kompetanse.
Ved Kvalsund skole er stillingsbehovet opp mot 100 %. Ved Kokelv oppvekstsenter er det
inneværende skoleår engasjert en samisktalende assistent, som har undervisningserfaring fra tidligere
arbeidsforhold i Kvalsund kommune. Grunnskolen i Kokelv kan gi tilbud om samiskundervisning
innværende skoleår.
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Blant den voksne befolkningen i Kvalsund kommune er det en oppadgående trend og interesse for å
lære seg samisk språk og kultur. 15 deltakere tok kompetansegivende studium i samisk språk og kultur
i 2015. Interessen for å lære samisk kunsthåndverk i f.eks. koftesying er økende.
Antall stemmeberettigede ved Sametingsvalget 2017 i Kokelv og Kvalsund var 159. Hvorvidt dette
tallet gir en pekepinn på hvor mange som betrakter seg som samer vites ikke, men en antar at ikke alle
som har samisk tilhørighet er registrert.
Kvalsund kommune ligger et samisk kjerneområde og en ønsker med en handlingsplan som synliggjør
kulturen. For at samisk språk og kultur skal utvikles og være levedyktig, må arenaer som skoler,
barnehager, bibliotek, kultursektoren og kulturskolen ha et spesielt fokus og prioritet på dette
området. Planen legger videre opp til at sektor for helse og omsorg skal ivareta personer som har
behov for å bruke samisk språk, skal bli ivaretatt. En plan for samisk språk og kultur vil gi for våre
innbyggere forutsigbare forhold når det gjelder samisk språk og kultur. Etter som det i
kommunestyrevedtak 14/42 ble vedtatt at Kvalsund kommune ikke skulle søke om innlemmelse i
Samisk språkforvaltningsområde, ser en at forhold tilhørende samisk språk og kultur likevel må
ivaretas i form av en plan for samisk språk og kultur. Tiltak i planen skal legge et grunnlag for å
utvikle samisk i Kvalsund kommune. Hovedmålet med en plan for samisk språk og kultur er økt
aktivitet og interesse innenfor samisk språk og kultur i Kvalsund kommune.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte «Handlingsplan for samisk språk og kultur i
Kvalsund kommune

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Andreas Gamst

Arkivsaksnr.:

18/872

Arkiv: 613 &55

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

36/18

Formannskapet

16.10.2018

63/18

Kommunestyret

01.11.2018

SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre beslutter å avhende følgende boliger/leiligheter ved salg, og gir
rådmannen fullmakt til å forestå salget:
1. Følgende boliger legges ut for salg:
Adresse:
M²
Soverom

Grubeveien 21a
Grubeveien 21b
Grubeveien 21c
Grubeveien 21d
Stallogargoveien 107
Bjørkhaug 4a
Bjørkhaug 4b
Samlet verdivurdering

35
35
35
35
303
114
84

Tilstand
1
1
1
1
4
3
2

Verdivurdering Kostnader restaurering
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
3 kr 2 000 000,00
4 kr 570 000,00
4 kr 420 000,00

-kr 400 000,00
-kr 400 000,00
-kr 400 000,00
-kr 200 000,00
-kr 850 000,00
-kr 200 000,00
-kr 150 000,00

kr 3 590 000,00

-kr 2 600 000,00

2. Det innhentes anbud på salg gjennom eiendomsmegler.
3. Overskuddet avsettes til investeringsfondet.
Begrunnelse:




Et salg vil redusere vedlikeholdskostnadene på de kommunale boligene.
Overskuddet fra et salg vil kunne reinvesteres
En samling av boligmassen vil kunne redusere vedlikeholdskostnadene og forenkle
vedlikeholdet av boligene.
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VEDLEGG:
1. Tilstandsvurdering av kommunale utleieboliger 26.11.15

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunen eier i dag 46 kommunale boliger.








15 boliger er leid ut til ansatte
19 boliger er leid ut til forskjellige typer vanskeligstilte eller bostedsløse
3 boliger er leid ut til innvandrere/innvandrertjenesten
3 boliger ledig for tildeling (vi har pr. i dag 4 søkere på venteliste)
1 er ubeboelig på grunn av tilstand
1 er ubeboelig på grunn av et branntilløp i uke 39.
2 er nyoppført og nettopp overtatt av kommunen, men ikke innflyttet. En av
disse er lovet bort til tildelingsnemnda for omsorgsboliger på grunn av
presserende behov.

Boligenes plassering i kommunen





2 boliger i Neverfjord
12 boliger i Kokelv
1 bolig på Stallogargo
31 boliger i Kvalsund sentrum

Størrelsen på boligene varierer fra 40 kvm til 108 kvm.
Det ble høsten 2015 utarbeidet en rapport fra takstfirmaet Mesternord AS på
boligmassen generelt, og tatt takst på hver enkelt kommunal bolig. Hensikten var å få
en oversikt over tilstanden, verdien og fremtidige vedlikeholdsbehov. I rapporten
påpekes det at boligmassen er eldre og bærer preg av utsatt vedlikehold. Behovet for
vedlikehold på enkelte boliger er stort, og kostnadene ved å gjennomføre nødvendig
oppgradering er i rapporten estimert til 10 000 000,- for den totale boligmassen.
Rapporten anbefaler at hele 24 boliger derfor bør vurderes solgt før kommunen
påkoster vedlikehold av øvrige boliger.
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Administrasjonen har med bakgrunn i dette vurdert boligmassens tilstand,
vedlikeholdsbehov og fremtidig boligbehov med tanke på mulig salg av kommunale
eiendommer.

SAKSVURDERING:
Den kommunale boligmassen fremstår i dag med et betydelig etterslep på vedlikehold.
På noen boliger må det derfor påregnes betydelige kostnader for å få disse opp til
akseptabel stand.
Mesternords rapport anbefalte salg av 24 boliger. Kommunens boligbehov er pr. i dag
for stort til at et salg av så mange boenheter vil være mulig å gjennomføre.
Boligmarkedet i kommunen er lite, og sårbart. Det vil derfor kunne være uheldig om
kommunen legger ut mange boliger for salg på samme tid i markedet. Det tilrådes
derfor at en eventuell avhending av boliger fordeles litt over tid, slik at boligene ikke
konkurrer med hverandre i markedet.
I første omgang har vi derfor sett på de boligene som over tid har vært lite i bruk, og de
boligene som vi anser å ha så dårlig tilstand at behovet for å gjøre noe er akutt. Det er
også ønskelig for kommunen å samle boligmassen for å forenkle drift og vedlikehold
av eiendommene. Det vil være fordelaktig om man begrenser boligmassens beliggenhet
til Kvalsund Sentrum og Kokelv hvor størstedelen av boligmassen i dag ligger. Det er
også på disse plassene at kommunen har lokalisert fagpersonell til å drive vedlikehold.
Vi har med bakgrunn i ovenstående derfor kommet frem til at følgende boliger
anbefales lagt ut for salg:
Adresse:

Grubeveien 21a
Grubeveien 21b
Grubeveien 21c
Grubeveien 21d
Stallogargoveien 107
Bjørkhaug 4a
Bjørkhaug 4b
Samlet verdivurdering

M²

Soverom
35
35
35
35
303
114
84

Tilstand
1
1
1
1
4
3
2

Verdivurdering Kostnader restaurering
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
3 kr 2 000 000,00
4 kr 570 000,00
4 kr 420 000,00

-kr 400 000,00
-kr 400 000,00
-kr 400 000,00
-kr 200 000,00
-kr 850 000,00
-kr 200 000,00
-kr 150 000,00

kr 3 590 000,00

-kr 2 600 000,00

* Tallene for både restaurering og verdivurdering er basert på rapporten fra høsten 2015, og må kunne ansees
som nøkterne tall, da det nok har vært en prisstigning siden rapporten ble utarbeidet .
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4 boliger i Neverfjord (Bjørkhaug 4a og 4b)
Boligene har stått tom over lengre tid og er forsøkt tildelt søkere, men mange har sagt
nei. Boligene fremstår i ok stand, men bør vurderes solgt da det etter nedleggelsen av
oppvekstsenteret har vært vanskelig å få leid ut boligene. Slik boligene står i dag er de
bare en kostnad for kommunen. Å selge boligene vil også være i tråd med ønsket om å
samle kommunens boligmasse.

1 enebolig i Stallogargoveien 107
Rapporten fra Mesternord påpeker også at; «det vurderes som mest gunstig at
kommunale eneboliger prioriteres ved salg. Dette på grunn av at eneboliger generelt er
mer lett omsettelig i marked med lengre avstand til større sentra, en leiligheter.» På
grunn av ovenstående, og boligensbeliggenhet vurderes også Stallogargoveien 107 å
være en bolig som kan selges. Den er i dag utleid. Også her vil et salg være i tråd med
ønsket om å samle den kommunale boligmassen.

4 leiligheter i Grubeveien 21a-d
2 av disse er ubeboelige på grunn av sopp/råte og et branntilløp 26.09.18. De andre 2
boligene i bygget holder også en svært dårlig standard, og anbefales solgt da
kostnadene ved å sette bygget i stand vil være så store at det betraktes som ulønnsomt.
Å rive bygget vil også medføre store kostnader. Et salg av bygget blir derfor vurdert
som den beste løsningen.

Kostnadene ved renovering av disse 7 boenhetene vil etter rapportens estimater komme
på ca. 2 600 000,-. Et salg av boligene samlet i dagens marked vil, om man oppnår takst
fastsatt i 2015 kunne innbringe 3 600 000,- i salgsinntekter. Prisene er trolig nøkterne
og er basert på tallene fra 2015.

Omkostninger ved salg av boligene forventes å komme på ca. 100 000,- pr. bolig, og
det anbefales at det innhentes anbud på salg av eiendommene gjennom
eiendomsmegler. Om man selger boligene i Grubeveien samlet, boligene i Neverfjord
samlet og Stallogargoveien vil man da ha totale salgsomkostninger på ca. 300 000,-.

Det burde også i etterkant av et eventuelt salg foretas en ny gjennomgang av den
resterende boligmassen, og kommunens boligbehov for å vurdere om det er
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hensiktsmessig å selge flere boliger. Overskuddet ved et salg anbefales avsatt til
vedlikehold og oppgradering av øvrige kommunale utleieboliger.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre beslutter å avhende følgende boliger/leiligheter ved salg, og
gir rådmannen fullmakt til å forestå salget:
4. Følgende boliger legges ut for salg:
Adresse:

Grubeveien 21a
Grubeveien 21b
Grubeveien 21c
Grubeveien 21d
Stallogargoveien 107
Bjørkhaug 4a
Bjørkhaug 4b
Samlet verdivurdering

M²

Soverom
35
35
35
35
303
114
84

Tilstand
1
1
1
1
4
3
2

Verdivurdering Kostnader restaurering
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
1 kr 150 000,00
3 kr 2 000 000,00
4 kr 570 000,00
4 kr 420 000,00

-kr 400 000,00
-kr 400 000,00
-kr 400 000,00
-kr 200 000,00
-kr 850 000,00
-kr 200 000,00
-kr 150 000,00

kr 3 590 000,00

-kr 2 600 000,00

5. Det innhentes anbud på salg gjennom eiendomsmegler.
6. Overskuddet avsettes til vedlikehold av den øvrige kommunale boligmassen.
Begrunnelse:
 Et salg vil redusere vedlikeholdskostnadene på de kommunale boligene.
 Overskuddet fra et salg vil kunne reinvesteres for å oppgradere den øvrige
kommunale boligmassen.
 En samling av boligmassen vil kunne redusere vedlikeholdskostnadene og
forenkle vedlikeholdet av boligene.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Odd Charles Karlsen

Arkivsaksnr.:

16/906

Arkiv: U00

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

36/16

Utviklingsutvalget

27.10.2016

36/16

Utviklingsutvalget

06.09.2018

48/18

Kommunestyret

20.09.2018

38/18

Utviklingsutvalget

18.10.2018

48/18

Kommunestyret

01.11.2018

ENDRING AV VEDTEKTER NÆRINGSFONDET 2018

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte reviderte vedtekter til næringsfondet.

VEDLEGG:
1 Eksisterende vedtekter
2 Forslag til nye vedtekter

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter gjennomgang av næringsfondets vedtekter ønskes det å revidere disse slik at de er
oppdatert og står i forhold til utviklingen og den framtidige sammenslåingen av
kommunene Kvalsund og Hammerfest.
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Saken har vært oppe til behandling i kommunestyret 20.09.2018, med saksnummer
48/18. Saken ble da utsatt til neste kommunestyremøte som skal avholdes 01.11.2018.
Det var spesielt punkt 4.2 i forslaget til nye vedtekter for Kvalsund kommunes
næringsfond som kommunestyret ønsket en ny vurdering av.

SAKSVURDERING:
Historisk har ikke fondsmidlene blitt utnyttet, og det er blitt oppspart ca 1.7 mill kr p.t.
For å forsøke å få flere kvinner til å sette i gang bedriftsvirksomheter, bør vedtektene
endres i så måte. For å få unge og teknologibedrifter til å etablere seg, er dette omtalt.
Utkastet baserer seg på Kvalsunds forrige og Hammerfest kommunes eksisterende med
en del modifikasjoner.
Det vil bli enklere å saksbehandle framtidige søknader med vedlagt forslag på nye
vedtekter, og det setter strengere krav til søkere, samt gir rom til å benytte midlene til
kommunale tiltak

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte reviderte vedtekter til næringsfondet.

Gunnar Lillebo
rådmann

