Møte nr. 4/2018

MØTEINNKALLING
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 10.09.2018 klokka 10:00 i
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 03.09.2018

Vegard Lole Rønning
Leder
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

22/18

Arkivsaksnr.
Tittel

18/777
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OO 04.06.2018

23/18

18/380
RAPPORT VEDR. UTFØRT SALGS- SKJENKE OG
RØYKEKONTROLLER AUGUST 2018

24/18

18/138
FORDELING AV KULTURMIDLER 2018

Sak 22/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/777

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/18

10.09.2018

Omsorgs- og oppvekstutvalget

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OO 04.06.2018

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
 Møteprotkoll OO 04.06.2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra omsorgs- og oppvekstutvalgets møte den 4.juni 2018

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra omsorgs- og oppvekstutvalgets møte 04.06.2018 godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 23/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

18/380

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

15/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

23/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

10.09.2018

RAPPORT VEDR. UTFØRT SALGS- SKJENKE OG
RØYKEKONTROLLER AUGUST 2018

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
-

Rapport vedr. utført salgs-, skjenke- og røykekontroller 1.august 2018

SAKSOPPLYSNINGER:
I henhold til Alkohollovens § 1-9 og Tobakkssalgsforskriftens § 16 har kommunen
ansvaret for utøvelsen av kontroll av kommunal bevilling til skjenking og salg av
alkoholholdig drikke, salg av tobakksvarer, tobakksurrogater og røykekontroller.
Nordfjeldske kontroll AS er engasjert for å utføre salgs-, skjenke- og røykekontroller av
bevillingene på vegne av Kvalsund kommune, jf. Sak 50/05.
Nordfjeldske Kontroll AS har i perioden juli 2018 utført salgs-, skjenke- og
røykekontroller med og av to kontrollører ved 3 salgssteder og 1 skjenkested i
Kvalsund kommune.
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Jamfør alkoholloven og alkoholforskriften plikter kommunen å tildele prikker til
bevillingshaver dersom det avdekkes brudd på alkoholloven og alkoholforskriften.
Dersom virksomheten får tildelt 12 prikker innenfor en løpende 2 års periode (24
måneder) skal det føre til reaksjon ved inndragelse av bevillingen.
Det er ikke rapportert om alvorlige brudd på alkoholloven, dvs. flere enn to prikker per
lovbrudd, ved noen av de kontrollerte salgs- og skjenkestedene i kommunen. To av tre
salgssteder får tildelt til sammen to prikker hver for manglende internkontrollsystem. Et
salgssted får tildelt en prikk for brudd på plassering av alkoholholdig drikke på
salgssted jf. Alkoholforskriftens § 10-3. Et skjenkested får tildelt to prikker for
manglende internkontrollsystem, jf. Alkoholforskriftens § 10-3. Dette er til tross for at
administrasjonen satte opp kurs for alle bevillingshavere i kommunen i
internkontrollsystem. Kurset ble avholdt den 26. oktober 2017 på Kvalsund rådhus, og
det var god deltakelse fra de virksomheter som har fått tildelt prikker tidligere.
Virksomhetene har også fått tildelt prikker for manglende internkontrollsystem i april
2018, saksnr. 17/352.
Per april 2018 foreligger det to salgsvirksomheter med 7 prikker hver for perioden
2017-2019. Ved påfølgende prikktildeling får en av disse til samme 10 prikker, mens
den andre får til sammen 9 prikker.
Det bemerkes også at Nordfjeldske Kontroll AS ved tidligere salgs-, skjenke- og
røykekontroll ikke har gjennomført kontroll av virksomheten Skaidicenteret AS, Kroa,
kun Nærbutikken. Dette er uheldig og ikke i tråd med alkoholforskriftens § 9-7 om
minst en kontroll årlig.

SAKSVURDERING:
To av fire salgssteder får tildelt prikker for brudd på alkoholloven. Ett skjenkested for
tildelt prikker for brudd på alkoholloven.
Det sendes ut vedtaksbrev som opplyser om prikktildelingen. Bevillingshaver har
mulighet til å komme med en uttalelse, og eventuelt klage på tildelingen.
Det kan på bakgrunn av de gjentagende bruddene på internkontrollsystemet, også være
hensiktsmessig å varsle de to aktuelle salgsstedene at de kan stå i fare for å ha 12 eller
flere prikker, om bruddene ikke blir fulgt opp før neste salgs-, skjenke- og
røykekontroll. Ved verste utfall vil resultere i inndragelse av bevillingen.
Det sendes også ut brev til Nordfjeldske Kontroll AS med krav om gjennomføring av
kontroll hos nevnt virksomhet ved neste salgs-, skjenke- og røykekontroll 2018.
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Rådmannens tilråding:
Omsorg- og oppvekstutvalget (OO) tar rapporten vedrørende utført salgs-, skjenke- og
røykekontroller fra Nordfjeldske Kontroll AS, datert 1.august 2018, til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

###
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

18/138

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

16/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

31/18

Kommunestyret

21.06.2018

24/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

10.09.2018

/

Rådet for eldre og funksjonshemmede

/

Kommunestyret

FORDELING AV KULTURMIDLER 2018

Leders innstilling:
Leder mener 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.

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
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Søknad fra Neverfjord og Vargsund Husflidslag
Søknad fra Neverfjord Båtforening
Søknad fra Human-Etisk forbund avd Hammerfest
Søknad fra Kvalsund sanitetsforening

SAKSOPPLYSNINGER:
Det er totalt 11 lag og foreninger i Kvalsund kommune som har søkt på årets kulturmidler, til sammen
kr 174 000. Kulturmidler som kan tildeles i år er kr 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.
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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.
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
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virksomhet i Kvalsund kommune (jfr vedtekter §2).
Rådmannen anbefaler ikke å tildele laget kulturmidler.
5. Porsa sanitetsforening: kontaktperson Rita Urbrott
Porsa sanitetsforening har 20 medlemmer. Foreningen driver med tradisjonell møteaktivitet og andre
arrangement i nærmiljøet.
Siste års aktiviteter er økonomisk støtte gitt til foreningens merkesaker og annen velferd/bidrag.
Det søkes om kr 7000. Kulturmidlene vil bli brukt til bidrag til barn/unge og andre innsøkte bidrag.
Foreningen oppfyller målsetting (§1) om aktivitet for eldre, samt at de bidrar til et 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
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vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2).
Rådmannen anbefaler å gi foreningen kr 4000 av kulturmidlene.

10. Neverfjord Båtforening; kontaktperson Karin Jacobsen
Neverfjord Båtforening drivet et anlegg med båtplasser til foreningens 15 medlemmer. Laget søker om
kr 10000. Midlene skal gå til nye ankerkjettinger.
I de generelle bestemmelsene (jfr §5) kan ikke foreninger som primært ivaretar medlemmenes
økonomiske interesser tildeles kulturmidler. Foreningen har i søknaden vedlagt regnskap og
årsmelding for 2017 (jfr §2).
Fordi foreningen bidrar til et mangfold av lag og foreninger i kommunen, anbefaler rådmannen likevel
å gi dette tiltaket kr 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

Gr 3 Andre kulturformål
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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

0

Vargsund grendelag

6

6

174

97

Sum

Gunnar Lillebo
rådmann

###
###
###

