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TILDELING AV SPES.PED RESSURSER 2OI3I2OI4

Saksbehandler: Roy Arne Møller
Arkivsaksnr.: 131376

Arkiv A24

Saksnr.:
2lt3

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.05.2013

Rådmannens innstilling:
Oppvekstkomitéen vedtar slik tildeling av ressurser til elever/barn med behov for spesiell
oppfølging i grunnskolene og Høtten barnehage i Måsøy for skole-/barnehageåret20l3l14:

Timer enkeltvedtak (spes.undv.):

Havøysund skole 45 uketimer: l7I0 årstimer (38 uker)

Gunnames skole: 5 uketimer : 190 årstimer (38 uker)

Høtten barnehage: 5 uketimer: 225 ärstimer (45 uker)

Videre tildeles det assistenthjelp for grunnskole og barnehage skole-/barnehagearet 2013l14:

Havøysund skole: Timer enkeltvedtak : 61 uketimer :2318 årstimer (38 uker)

Høtten barnehage: Timer enkeltvedtak: 11 uketimer: 495 årstimer (45 uker)

Saksutredning:

Innstillingen er i tråd med sakkyndig vurdering av Måsøy PPT

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Grunnskolen har med denne tildelingen ingen mulighet til å tildele timer til tilpassa opplæring
da rammetildelingen ikke gir rom for det. Dersom det blir akutt behov for bevilgning av
ekstraressurser, må Oppvekstkomitéen fremme forslag til Formannskap og/eller
Kommunestyret om ekstrabevilgning

Vedlegg:-

22 a
J

t,
A. Møller

Rådmann

Sektorleder oppvekst
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RAMMETIMER HAVØYSUND./GUNNARNES SKOLE 2OI3 I2OI4

Saksbehandler: Roy Arne Møller
Arkivsaksnr.: 131375

Arkiv: B14

Saksnr.:
3lt3

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.0s.2013

Rådmannens innstilling:
Oppvekstkomitéen vedtar å tildele grunnskolene i Havøysund og Gunnarnes det nye antallet
rammetimer til grunnskoleopplæring og norskopplæringen for minoritetsspråklige voksne som
det fremgar av saksutredningen og tabellene i denne.

Grunnskolene ved administrasjonen/samarbeidsutvalg ñr fullmakt til å disponere de endelig
tildelte ressursene.

Dokumenter:

Kommunestyrevedtak i sak 17 lI3: Budsjett 2013 - Utgiftsreduserende tiltak

lnnledning:

Måsøy kommunestyre vedtok i mars 2013 et kutt på 1/1 lærerstilling ved Havøysund skole
med virkning fra 01.08.13.
De øvrige skolene ble ikke berørt hva angar nedskjæringer av rammetimetallet.
Som det fremgår av tabellene, er ikke lngøy og Måsøy skole tatt med i disse beregningene da
saken om en evt. nedleggelse av disse skolene vil komme opp i et ekstraordinært
kommune s tyr emøte våren 20 I 3 .

Saksutredning:

Ut fra dette vil det bli slik tildeling:
RAMMETIMER 2OI3I2OI4.
Elevtall til høsten - ut fra nnla vi vet . 15.04.13:

Skole Havøvsund Gunnarnes Ingøy Måsøy Totalt

t41. årstrinn l4
2 112. årstrinn 9

3. årstrinn 10 1 11

4. årstrinn 8 1 9

5. årstrinn 6 2 2 10

6. årstrinn 8 8

1 117. årstrinn 10

8. årstrinn t2 2 1 15

9. årstrinn l1 1 1 13

10. årstr t6 t6
Totalt to4 I 1 5 118
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Timer: Havøysund Gunnarnes Ingøy Måsøy
Barnetrinnet: 1 15,5 21,25
Delingstimer: 8,5 2,25

Tilp.opplærine
Kontaktlærer: 5,25 0,18
Teamledelse: {< 4,5

Enkeltvedtak: 29 5

Byrdefullhet 4,29 0,39

Timer b.trinnet: 167,04 29,07
Stillinger
b.trinnet

8r57 lr49

Ungd.trinnet: 67,5
Valgfas 8./9. kl 1,0 0,5
Delingstimer:
Tilp.opplæring
Kontaktlærer 2,25
Teamleder ))\
Sos.ped./rådg.: 3,5
Enkeltvedtak t6
Byrdefullhet: 2.57 0,13

Timer u.trinnet: 95,00
Till. u.tr. distr. 1,25

Timer tot. distr.:
Stillineer distr.
Stillinger u.tr.: 5,42 0,11
Stillineer (i "/olz 1399 160

Sak 3/13

Rammetimer 2013120142

*: Lokale forhandlinger 2008 -2,25 t

Ut fra elevtall på barnetrinnet er det i teorien mulig å slå sammen etter ulike alternativer.
Tidligere gikk det en grense ved25 elever ved sammenslåing av to årstrinn - i dag er det lagt
inn et størce skjønn i $ 8-2: Organisering av elevene i klasser eller basisgrupper:

Havøysund skole velger selv hvordan de organiserer klassene og sammenslåingene - og i
hvilke fag.
Ellers kan ressursene benyttes til arstrinn-deling i de sammenslåtte klassene i enkelte fag der
det er formålstjenlig og nødvendig.

Når det gf elder valgfag i ungdomsskolen, ble dette imført fra skoleåret2}lzll3. For skoleåret
2013ll4 vil8. og 9.klasse ïaøkttimetall pr. uke med 0,5 timer.
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Administras i o/o

Andre i o/o

Retten til å ta ut redusert leseplikt ved fflte 55 år og 60 år skal behandles på hver enkelt skole.
De aktuelle arbeidstakerne skal søke rektor om dette og gjøre lokale avtaler omkring hvordan
denne ressursen brukes.
Som grunnressurs til fremmedspråklige elever, avsettes 25 % pä Gunnarnes skole.

som refunderes:

LOSA-andelen er satt til rundt I l0 % stilling - men dette avhenger selvsagt av antall elever i
LOSA kommende skolear.
Andelen fremmedspråklige voksne med retVplikt til norskopplæring, har økt noe, så det vil
være budsjettrammer for en videreføring av 50 Yo ved Havøysund skole. Organisering
dagtid/ettermiddagstid, bestemmes av lærer sammen med de fremmedsprfülige.

Tot. stil. i 7o: 1833,1 214,56

Skole: Havøvsund Gunnarnes Insøy Måsøv
Administrasion: 82,5r 17,5

Adm. SFO I
Utleie byee/hall: 4

Adm. kult.skole: 5

Ped.tienester: 20

Sum 119,51 17,5

Måsøy UF l4
Seniortiltak: 3t.6 12.06

Stillinger kult.sk 25

IKT-veileder: 50
Udv. voksne

Fr.spr. gr.skole 25

Verneombud 2

ATV 2

I o/"2 124,6 37,06

Måsøy UF: 20
LOSA/OT: 110

Fr.spr. voksne 60 ll
| "/o: 190 11
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Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Havøysund skole har fått sitt rammetimetall redusert tilsvarende 1/1 stilling, og samtidig fätt
en økning i antall enkeltvedtak. Dette prøvff de å klare ved å slå sammen elever
m/spesialundervisning i større grupper. Hva angår personalsituasjonen, er den stabil og god.

Ingen oppsigelser følger med nedskjæringen.
Ved Gunnarnes skole vil en kunne bekle stillingene med de personene vi har der i dag.

Vedlegg: -

I

Rådmann
bertsen

A. Møller
Sektorleder oppvekst
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SKOLERUTE 2OI3I2OI4

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Arne Møller
131377

Arkiv:806

Saksnr.:
4lt3

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.05.2013

Innstilling:
Oppvekstkomitéen vedtar følgende skolerute for alle skolene 20l3ll4

Skolerute Høst 2013
Måned Antall

skoledager
Merknad

Aueust
Onsdag 2l.august 8 Skolesta¡t for elevene og åpning SFO. Annonseres på kommunens

hiemmeside

September 20

Mandas 3O.seotember Høstferie elever. SFO er stenst
Oktoher t9
Tirsdae l. oktober t.o.m fredae 4.oktober Høstferie elever. SFO er stengt
November 2l
Mandag 4.november Avsoaseringsdaq for elevene. Læreme olanlegger. SFO er åpen.

Desember l5
Fredag 20.desember Siste skoledag før iuleferien
Sum skoledaser høst 2013 83

Skolerute vår 2014
Januar 22
Torsdae 2.ianuar Avspaserinssdas for elevene. Læreme olanlegger. SFO er åpen

Fredae 3.ianuar Avspaseringsdaq for elevene. Læreme planlegqer. SFO er åpen

Mandag 6.ianuar Første skoledas etter iuleferien
Februar 15

Uke 9, mandag 24. t.o.m. fredag 28.

februa¡
Vinterferie for elever og lærere. SFO er stengt

Mars 2l
Mandag 24.mars Avspaseringsdag for elevene. Læreme planlegger. SFO er åpen

Aoril t6
Fredas I l. anril Siste skoledas før nåske

Tirsdae 22.april Første skoledag etter oåske

Mai 19

Torsdag l.mai Offentlie høWidsdae
Fredae 2.mai Avsoaseringsdag for elevene. Lærerne olanlegger. SFO er åpen

Torsdas 29-mai Kristi Himmelfartsdas loffentlis fridas)
Frcdas 30.mai Fridae
.Iuni t4
Mandas 9 iuni 2.pinsedas (offentlie fridae)
Fredae 20.iuni Siste skoledae før sommerferien
Sum skoledaser vâ¡ 2014 101

SUM høst 2013 op vâr 2014 r90
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Dokumenter:
Skolerute Havøysund skole vedtatt i SU 5.april2013

lnnledning:

Som kjent skal kommunen forskriftsfeste skoleruta for elevene jfr. Opplæringslova ç 2-2.
Skoleruta kan delegeres til skolenes SU å avgjøre, men i Måsøy har vi tradisjon for delt
løsning:

o Noe avgjøres på kommunenivå (rammene)
o Noe avgjøres ved hver enkelt skole (detaljert skolerute)

Saksutredning:

Siden Måsøy kommune ikke har vedtatt ram.me for skolerute 2013114, blir skoleruta til
Havøysund skole å gjelde også for skolen(e) i distriktet. Skolene er kontaktet, og har gitt sin
tilslutning til dette. Avspaseringsdagene vil kun gjelde for elevene ved Havøysund skole.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Det er gunstig for samarbeidet mellom skolene å ha felles skolerute.

Vedlegg:

22.04.13

Robertsen
Rådmann

û
A

Sektorleder oppvekst
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Ånsvrnr,DlNc oppvEKSTSEKToREN 2012

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Arne Møller
t31378

Arkiv: 004 800

Saksnr.:
5lt3

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.05.2013

Innstilling:
Oppvekstkomitéen tar den framlagte "Ä¡smelding20l2 - Oppvekst til orientering

Saksutredning:

Se neste side
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Oppvekst-sektonen
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OPPVEKSTETATEN:

Styringsorgan
Politisk leder
Administrativ leder

Sak 5/13

Oppvekstkomitéen
Jan-Harald Lyder
Sektorleder (konstituert) Roy Arne Møller

Kultur og oppvekst har ansvaret for å administrere PP-tjenesten, skolehelsetjenesten,

barnevernet, psykiatridelen barn og unge, bamehagene, grunnskoler, skolefritidsordning,
kulturskolen, LOSA Havøysund (kun avlønning), voksenopplæring, undervisning av

innvandrere/flyktninger, spesialundervisning alle aldersgrupper, bibliotek, ungdomsklubb.

Virksomheten drives pr. i dag i 4 barne- og ungdomsskoler, én kommunal barnehage og en

privat familiebarnehage, én ungdomsklubb, idrettshall, samfunnshus og innleid lokale for
bibliotek.
Kultur- og oppvekst har hatt personal-, tilsettings- og lønnsansvar for vel 60 personer i2012.

VISJON:

Barn og unge i Måsøy kommune skal vokse opp i trygge omgivelser som stimulerer dem
til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker, samt styrke deres identitet og
tilhørighet.

Sentrale arbeidsområder 20122

Oppvekstsektoren har hatt meget vanskelige
arbeidsforhold fra april og ut kalenderåret ved
at ny sektorleder ikke ble tilsatt før august
2012 ogvanskelige og konflikt$lte
samarbeidforhold førte til at Sektorleder
oppvekst ble avskjediget ijanuar 2013.

12012 har vi i skoleverket fortsatt lagt stor
vekt på lese- og skriveopplæringen - kanskje
det viktigste området for at elevene skal
lykkes i skolesituasjonen. Nasjonale prøver
viser at Måsøyskolen hevder seg meget godt i
landssammenheng.

Videre ønsker vi en utvikling av
et sosialt og kulturelt fellesskap
som skal bidra til oppvekst-
vilkår som baserer seg på
trygghet, omsorg, tilhørighet og
oppegående egenaktivitet.

Målsetting

Side l0 av 17



Sak 5/13

1.1

1.2 ØKONOMISK RESULTATER: OPPVEKST 2012.

Tabellen ovenfor viser at kultur og oppvekst har et netto driftsresultat pä - 2.383.580 kr
(overskudd). Noen ansvarsområder har overforbrukt noe - dels ved uforutsette behov og dels
ved at vi har styrket enkelte prioriterte områder - men godt innenfor totalrammene.

2OOO . 2999 KULTUR OG
O P PVE KST (t'¡ettota I l)

Rev. Budsj.
2012

Regn-skap
2012

Avvik
2012

2000
Kultur- og
oppvekstad ministrasionen 878.600 949.063 70.463

2010 Forebvqqende enhet 2.541.600 2.257.335 -284.265
2070 Den kulturelle skolesekken -103.398 -103.398
2081 Lunsitilbud Havøysund skole 120.400 150.059 29.659
2082 Skolefrukt Havøysund skole 50.000 28.548 -21.452
2100 Havøvsund skole 13.342.500 12.394.096 -948.404
2120 Gunnarnes skole 1 .195.300 1.421.391 226.091
2130 lnqøv skole 730.500 1.050.650 320.150
2140 Måsøy skole 1.081.900 1.079.975 -1.925
2150 Fellesutg./annen spes. underv 723.000 660.304 -62.696
2200 Skolefritidsord n inqer (sfo) 400.500 356.379 -44.121

2250
Voksenopplæring 1 O-årig
qrunnskole 23.000 254 -22.746

2260
Voksenopplæring
fremmedspråkeliqe 15.963 -549.739 -565.702

2300 LOSA Havøysund 46.692 0 -46.692
2400 Kulturskolen 1 .1 10.500 914.306 -1 96.1 94
2440 Unqdomskontor
2450 Unodomsklubben 420.200 268.024 -152.176
2460 Unqdomsrådet 0 1 .100 1 .100
2470 Unqdomstiltak
2500 Høtten barnehage 4.255.000 4.121.594 -133.406
2505 Privat fam.barnehaqe 250.000 125.000 -125.000
2510 Stvrket tilbud til førskolebarn 412.500 403.950 -8.550
2650 Havøysund samfunnshus 139.000 88.963 -50.537
2700 Måsøv folkebibliotek 1.222.200 947.718 -274.482
2800 Polarhallen 244.000 329.946 85.946
2810 Svømmehallen 183.000 129.283 -53.717

TOTALT 29.408.855 27.025.275 -2.383.580
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1.3

I.4 ELEVTALL I GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 2OI2I2OI3

Grunnskolene sko 01.01.13

1.5 ELEVTALLSUTVIKLING DE SISTE S ÅN

Elevtall .01.01.13:

Etter en relativt kraftig elevtallsnedgang fra200612007 (da hadde vi I72 elever i kommunen),
har elevtallet nå stabilisert seg noe i overkant av 130. Prognosene for skoleåret20I2l20I3
viser 126 elever i kommunen.

1.6 HØTTEN BARNEHAGE

antall barn i 01.01.13

Barnetallet - registrert i Kostra - syner relativt stabilt barnetall i barnehagen de siste årene.

Fra Kostra vet vi at prosentvis andel som er i barnehagen er høy i Havøysund - og ut fra
senere forskning konstateres det at dette er en fordel for barna sett i relasjon til læringsutbytte
både i barnehage og senere i skolen.

Skole l.tr. 2.1r. 3.tr. 4.tr 5.tr 6.1r. 7.1r. 8.tr. 9.tr, I 0.tr Total Ant.tr Ant. SFO

10 6 9 ll 13 l2 15 t2 111 9110) t6Havøvsund l2 11

Gunnarnes 2 I 1 2 ) l 9 1

IIngøv skole I
Måsøv skole , I I I 5

Total 14 t2 ll l0 l0 12 16 l3 l5 t3 126

Skolekrets 2008/2009 200912010 201012011 201t/2012 201212013

Havøvsund 138 131 120 118 lrl
Gunnarnes 4 5 5 I 9

) I I IIngøv ,
Måsøv 2 3 5 5 5

l4l 131 132 126Totalt i Måsøy
kommune

t46

Å¡stall: 2009t20t0 20t0t20tt 201U20r2 2012t2013

HelPlasser Delt Hel Delt Hel Delt Hel Delt
150-3år 4 14 5 l4 4 12 4

29 9 aa3-5år 2 23 6 27 9

5t ll 4t l3 41 l3 37Tils. 6
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1.7

r.8 SKOLEFRITIDSORDNINGEN

De fleste i SFO kommer fra 1. og 2. årstrinn. Utover vårparten bruker det å bli en del
utmeldinger - spesielt de eldste bama i SFO.
Vi har nå to år bak oss med leksehj elp -2 timer på hver årstrinn i l. - 4. klasse. I de statlige
vilkårene for denne støtten, ble det lagt inn ressurser til å bruke assistenter i denne jobben.

Men det hadde selvsagt vært ønskelig med pedagogkompetanse.

1.9 KULTURSKOLEN

Medl. 200912010 20t0l20lt 201U2012 20t2lt3
Enkeltmedlemmer 75 73 82 53

Sale t/u barnlunge 36 tlt 36 tlu 39 ttu 22

Sale t/u voksne 3,89 tiu 3,89 tlu 6 tlu 0

Medlemstallet har gått kraftig ned siden fioråret. Dette har åpenbart sammenheng med at
kulturskolerektor har vært langtidssykemeldt, og stillingen har vært satt i vakanse.
Tilbudsstrukturen har derav blitt dårligere.
Kulturskolen er med i det nasjonale prosjektet "Kul mat" og "Skattekista", et samarbeid med
grunnskolene. Rapportene er udelt positive.

1.10 UNGDOMSKLUBBEN

2009120t0 2010l20tt 201U2012 201212013

Antall medlemmer 36 42 25 31

Erfaringene så langt dette året er at det har stabilisert seg noe med oppmøtet på klubben - som

sikkert har med ny klubbleder med nye idéer ä gSøre. Videre ser det ut for av hendingsbaserte
kvelder med forskjellige tema, fenger best. Særlig vellykket har det vært der klubben og
Forebyggende enhet går sammen om affangementet. Medlemstallet noe ned.

1.11 UTVIKLINGS- OG ARBEIDSOPPGAVER 2013.

Skole/barnehage:
l. Vi viderefører arbeidet med "tidlig intervensjon" etter Kvello-modellen. Dette arbeidet

gjennomføres av Forebyggende enhet i samarbeid med skole og barnehage .

2. Fortsatt vektlegges leseferdighet hos elevene våre (ved bruk av egen leseplan).

3. Havøysund skole styrker samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Finnmark, og
gj ennomfører undervisningsprogram knyttet til alle hovedtrinn.

Navn 200812009 200912010 20t0l20tl 201U2012 201212013

Havøysund 23 23 t4 18 t6
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4. Havøysund skole er påmeldt prosjektet "Gnist" - et program som skal styrke/bedre
kvaliteten av undervisnings på ungdomstrinnet.

5. Måsøy deltar i prosjektet "NY Giv"- et prosjekt som skal bidra til å øke
giennomføringsprosenten i videregående skole for elever på lO.trinn med lave
karakterer. Disse elevene far styrking i basisfag siste halvdel av lO.klasse.

Primært vil vi etter- og videreutdanne vår lærere og førskolelærere i regi av RSK.

Folkebiblioteket:

Kort og godt: Er for tiden stengt, og en søker å inngå kontrakt om leie i nye lokaler
ultimo/primo 2013l14

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Ame Møller
sektorleder oppvekst
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RE FERATSAK: ORGANISERING KULTURSKOLE 2013 I 14

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Roy Arne Møller
131379

Arkiv: A30 &20

Saksnr.: Utvalg
6113 Oppvekstkomiteen

Rådmann

Møtedato
06.05.2013

Innstilling:
Oppvekstkomitéen tar utredningen fra sektorleder til orientering.

Dokumenter:

Oversikt over ansatte og stillingsprosent skoleåret 20I2lI3

lnnledning:

Saksutredning:

Kulturskolerektor har vært sykemeldt i 100 % fra høsten 2012 og vil være det fram til
skolestart høsten 2013. Servicetorget har tatt en del av merkantile gjøremål, og Linda K.
Solheim har tatt en del ansvar for den daglige drifta på skolen.
Vi har drevet Måsøy Kulturskole med en ranìme for undervisning og administrasjon på 179,25
%. Stillingsressursen for dirigent for korpsene pã70,75 %ohar vært satt i vakanse.
Kommunestyret har vedtatt en nedskjæring av kulturskoletilbudet med ca 50 % f.o.m.
skolearet 2013114. Dette betyr at Måsøy Kulturskole vil ha en ramme for undervisning og
ledelse pä200%
Kulturskolerektor vil sørge for at kulturskoletilbudene for høsten 2013 blir gjort kjent og kan
søkes på. Dette betyr at kulturskolen er i full drift fra skolestart.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Robertsen

1

sektorleder oppvekst
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KULTURMIDLER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Malin Sjursen Wulvik
13/l 8

Arkiv:223

Saksnr.:
7lt3

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.05.2013

Innstilling:
Kulturmidler tildeles i henhold til vedlagte forslag

Dokumenter:

1. Søknader fralag og foreninger - totalt 15 stk.
2. Kultur - og næringskonsulentens utreding/innstilling

lnnledning:

I følge retningslinjene for tildeling av kulturmidler, er målet med tildelingen å skape økt
kulturaktivitet i kommunen, gjennom tilbud som i hovedsak skal være åpent for alle.
En kan søke midler til: oppstart av nye virksomheter, utvidelse av eksisterende anlegg,
inventar /utstyr - premier, enkeltarrangement for barn/unge og eldre som ikke er
inntektsbringende.

Saksutredning:

Økonomisk støtte kan gis til alle lag, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell
virksomhet fortrinnsvis i Måsøy kommune. Unntatt fra stønadsordningen er bl.a. kommunale
institusjoner.

Grunnet den økonomiske situasjonen som kommunen er i, har en valgt og ikke å utdele hele

beløpet som var satt opp til kulturmidler i år.
Der i mot blir noe av midlene holdt tilbake for å dekke 17. mai arrangementene i kommunen,
og UKM som har vært avholdt.

1 søknad er ikke tatt med i vurderingen, da den ikke oppfrller de retningslinjene som er satt.

Dette gialdt søknad fra en skole. I $ 5 står det:
Unn.tattfra stønadsordningen er organisasjoner og institusjoner somførst ogfremst ivaretar
egne medlemmers yrke eller økonomiske interesser, kulturbaserte næringsprosjeh,
kommunale institusj oner o. l.

I tillegg har en valgt og flytte en søknad for et kulturarrangement i distriktet, da denne ville
kunne gå inn i den kulturelle spaserstokken, og få støtte der. Samt en annen søknad hvor en

ser det er mer nærliggende å sende søknaden for tilskudd til næringsfondet.
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Vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Ved tildeling av kulturmidler må det vektlegges at retningslinjer og tidsfrister er fulgt. Forrige
tildeling må være dokumentert benyttet til omsøkte formåI. Dette er vurdert i forbindelse med
gjennomgang av søknadene.

Vedlegg:

1. Søkerliste med forslag til tildeling
2. Retningslinjer for tildeling av kulturmidlene

Havøysund 26.04.13

Robertsen Malin S.'ù/ulvik
Rådmann Kultur-og næringskonsulent
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Søker

Mental Hels Måsd

Havøysud Hmdeklubb

Havøysmd senter av LHL

Havøysmd Treningsstudio

Glmmes Skole

Snefi ord Sæitetsforening

Lions Club Havøysmd

Havøysud Iclrettslag

Sneford JFF

Havøysud Musikkforening

Måsøy Pmsjoûistforming

Glmmes foreldsåd

flavøysud Skiklubb

Sne{ord Og Slottm IL

Slottm Meninghetsutvalg

mcdL

u/25 år

3til5

74

8

0

63

medl.26
60år

26

8

4

22

ll

39

26

7

medl.

o/6O år

6

150

t4

15

4

3l

54

l8

1l

1

medL m
bistrtrdbeh

Pass.

medL

35

34

l4 4

TilslG

2li17

2 000

0

4 000

0

3 00c

4 000

15 000

2000

15 000

5 000

9 000

Bl. úidl
bruld ettar
*h¡d?

4 00c

6 000

l0 000

20 000

5 000

Srkndd

2011

l0 00c

40 000

8 000

60 000

l0 00c

5 000

l0 000

12 000

5 000

3 000

in¡kjøp av div ubþr, for á kùme sffic og

{rive ñd mdâ flde hinÊsâltemtiv-

Pr6jeld om kystkultu Utfluktd til boplæsa

;il rekvisifrd til drantsku6pill, prog@ for

Formâl

Div innkjøp til hytø: papp, ved,

bålplass og gapahuk. Amgere isfiske
konk m.m

Imkjøp av noter og nye notestativ.

Barcelonatur, supplering av unifome¡
utstyr til juleshow. Reise og boutgifter
i f.b.m. samarbeidprosjekt

Temadaser,4$eldq- m.m

Pokaler/sløyfcr til aktivitet i kuth¡uker!

reDrasions av utsvt kuß

drive trim€r\ og opplãing av irotruktøa

Bokkafe, datakm, pmiq til forskjellige

iktivitetd- aaDahuk n m

imleie av musikk og tæport til
lmnEemmt i Slotten Kirke

Amgere julebord og tu i
nærområdet. lnnkiæ av to lmestolt

Tmsport I 7.mai, fi skekakedag

Daltu, Julebord for eldre,

helsesoortsuka- m.m

eksta satsing på m gjeug godt

motiverte og hõdt tenende jenter- Det
lqEves ekstm midler i forberedelseq og

i æsong hovedsakelig reisekoshadtr.
sqiespill og trenhgskanper (ientelag)

busstuer eller lþende for
m€dlemene, mte virksomlrct.

Twtstyr

Utvide twålme med 2 nye måJ. ,\rlig
vedlikehold av l¡sløype, utvide lysløypd
med 3 nye lyspunkt, Vedlikehold av

skibua.

]KKE TATT
MED

Forslag

2013

2 000

l6 000

3 500

2 000

4 500

Næringst-ondet

Denk]ltrrelle
spasemtokke¡

2 500

5 000

l9 000

5 000

3 000

l0 000

ç4Y
KOMÃíÌl*'lr
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Relningslinjer for tildeling ov Kullurmidler
i Môsøy kommune

Vedtott ov Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 - sok 19196
Endret i møte 27.02.97 - sok 2197 siste gong endret i møte

25.10.01 - sok 0036/01

Målet med tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre skal være en stimulans
til å skape økt kulturaktivitet i kommunen gjennomtilbud som ihovedsak skal være

åpentfor alle.
Midlene skal fortrinnsvis gå til aktiviteter for barn og unge mellom 0 og25 år, eldre

over 60 år og personer som har bistandsbehov (bevegelseshemmede, psykisk
utviklingshemmede o.l.)

Økonomisk støtte kan gis til alle lag, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell
virksomhet forbrinnsvis i Måsøy kommune.
Regionaleifflkesorganisasjoner kan innvilges tilskott dersom midlene øremerkes
virksomhet i Måsøy kommune, og det ikke finnes lokallag til å ivareta denne
virksomheten.
Søknaden om støtte skal inneholde sist avlagte årsmelding, regnskap og budsjett, samt

en plan for hva de omsøkte midler skal benyltes til.

a Det kan søkes midler til: Oppstart av nye virksomheter
Utvidelse av eksisterende anlegg
Inventar/utstyr - Premier
Enkeltarrangement for barnlunge og eldre som
ikke er inntektsbringende

Midlene fordeles til lag og foreninger som ir¡ren en eller flere kulturaktiviteter
aktiviserer barn og ungdom. Det skal legges vekt på antall medleÍlmer, mengden
aktivisering og kostnadene knyttet til dette.

" Midlene fordeles i grunnstøtte til lag og foreninger med et minimum av aktivitet,
som har et ideelt formål og som kan dokumentere å ha ordnede regnskaper.



$4
Kulturrnidlene skal, i de år det utdeles lailturstatuel/,dekke utgiftene til statuetten.

ss
Unntatt fra stønadsordningen er organisasjoner og institusjoner som først og fremst

ivaretar egne medleutmers yrke eller økonomiske interesser, kulturbaserte

næring sprosj ekt, kommunale institusj oner o' l.

a

s6
a

a

a

Det foretas en tildeling i året. Søknadsfrist; l5.mars. Kunngjøres via annonse i
Finnmark Dagblad og ved oppslag rundt om i kommunen.

Søknader skal inneholde nødvendige vedlegg jfr. $ 2.Mangelfulle og forsent

innkomne søknader vil ikke bli tatt med i behandlingen.

Ved støtte fra kulturmidlene skal kommunen ha rapport med regnskap innen 6

måneder etter giennomførtplan/investering, som viser hvordan midlene er disponert.

Blir ikke midlene benyttet slik det er søkt om, vil kommunen kunne kreve

midlene tilbakebetalt.
Søknadsskjema fäs ved henvendelse til Kulturkontoreta
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