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KULTURMINNEPLAN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Fredrik Vikse
171742

Arkiv: C50

Saksnr.:
t0lt7

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
09.rr.20t7

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at det utarbeides en kulturminneplan for Måsøy kommune innen
utgangen av 2018.

Prosj ektet forutsettes fi nansiert fra Riksantikvaren.

Dokumenter:

lnnledning:
Måsøy kommune ønsker å lage en kulturminneplan sammen med Måsøy museum og Måsøy
historielag. Riksantikvaren støtter slike prosjekt med inntil 100 000 etter søknad, og vil kunne
fullfinansiere en kulturminneplan for Måsøy kommune iløpet av 2018.

Saksutredning:

Utvikling av en kulturminneplan vil ikke medføre en økonomisk belastning for kommunen da
riksantikvaren fullfi nansierer pro sj ektet. ( S e vedle gg)

En kulturminneplan er et oversiktsdokument over kulturminner i kommunen. Det vil
fokuseres på synlige spor etter bosetninger, førkrigs-bygg, opprinnelige gjenreisningshus, og
hus i originalstand fra ulike tiar etter krigen. Det er også ønskelig å kartlegge næringsbygg,
samt fangstplasser med historisk verdi. Det vil også sees på kulturlandskap, for muligheten til
eventuelt å sikre noe uberørt natur for vernehensyn.

En slik plan vil medføre en rekke fordeler:

- Om det gjøres i sammenheng med skilting og merking, vil innbyggerne fa en lett
tilgjengelig oversikt over steder og bygninger i kommunen med historisk verdi som
kan oppsøkes.

- Skolen kan bruke dette til å skape mer nysgjenighet og identitet hos elevene i forhold
til vår historie.

- Vi får en kartlegging som kan tiltrekke flere turister, samtidig vil det være et svar til de

turistene som etterlyser mer tilbud her.

For kommunen er det et viktig dokument i arealplanlegging, et verktøy som gjør at en kan gå

videre med å tavarc på bygninger og steder med historisk verdi i kommunen.
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Hoveddelen av arbeidet vil gjøres innenfor egne ressurser. En del av prosjektmidlene ønskes

brukt på folkemøter på alle tettsteder i kommunen, for å aktivisere innbyggeme i den videre
kartleggingen. Vi ønsker å tilby skolen minne-finnekurs, som er gjennomført i andre

kommuner som har laget kulturminneplan.

Det er et krav fra Riksantikvaren at kommunen gSør politisk vedtak med intensjon om älage
en kulturminneplan for å kunne vurderes som søker til midler. Søknadsfrist for støtten er 15.

januar 2018. Prosjektet blir fullført i 2018.

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

Etter at kulturminneplanen ev. blir vedtatt i2018, vil det sannsynligvis bli behov for
revideringer senere år. Det vil bli en enklere prosess i framtiden så lenge en generell plan
ligger i bunn, og gitt at relevante fagpersoner blir benyttet i vurderingene.

Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres med tilskudd fra riksantikvaren.

Vedlegg:

- Kommunale kulturminneplaner - invitasjon til å søke om tilskudd til arbeidet i
kommuner og fflkeskommuner/Sametinget 20 1 8

Havøysund, den 061 11-17

Fredrik Vikse
Kulturkonsulent

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann
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Kommunate kutturminneptaner - invitasjon tit å søke om titskudd tit arbeidet i

kommuner og fytkeskommuner/Sametinget 201 8

Riksantikvaren inviterer kommuner og fylkeskoÍununer til å søke om tilskuddsmidler til å

utarbeide kulfurminneplaner i kommunene. Kommunene har et stort ansvat og er svært viktige

for god forvaltrring av kulturminner. Mange kommuner mangler også gode oversikter over sine

verneverdi ge kulturminner.

Riksantikvaren arbeider med et prosjekt med målsetting om å styrke den kommunale kultur-

minnekompetansen. Prosjektet skal gå fram til 2020. Et viktig tiltak i dette er at kommunene

utarbeider kulturminnepiurru, ,o- skal vedtas politisk i kommunene' Slike planer er gode

verktøy for forvaltrring áv kulturminnene, og vil samtidig øke oppmerksomheten og kunn-

skapen om kulturminnene i kommunen.

Riksantikvaren oppfordrer de kommuner som ikke har kommunale kulturmirureplaner til å

sette gang slikt piÀarbeid. Vi vil også oppfordre de kommunel som har eldre og utdaterte

planer om å oppdatere disse.

Arbeidet med kulturminneplan er avhengig av kjennskap til kulturminnene og innsikt i
lokalhistorien. Det vil være nødvendig å gå gjennom eksisterende registre og databaser for

kulturminner. Behov for nye registreringer,bør avklares i handlingsdelen i kulturminneplanen

og innarbeides i planenved neste rullering.

Inntil kr. 1,00.000 til hver kommune
Kommune6o- rr,rk", å sette i gang,nylig har satt i gang arbeid med kulturminneplaner eller

rullere eksisterende planer, kan Jøke om tilskudd på inntil kr. 100 000. Arbeidet fullfinansieres

ikke av Riksantikvaren, men i tillegg til annen finansiering og godt samarbeid mellom fylkes-

kommune, kommune og frivillige, r¿ a"tte kunne gi gode resultater. Forutsetningen for å få

midler er:
o Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift,

budsjett og finansiering for arbeidet fram til vedtatt plan'
o Politisk vedtak om oppstart av planarbeidet (kan ettersendes).

Kulturminneplanen skal irureholde en liste over prioriterte kulturminner som kommunen

vurdereso* ko*rr,rrrralt vemeverdige og som skal bevares og forvaltes særskilt. Den nasjon-
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ale databasen Askeladden er tihettelagt for kommunale brukere, og vi ber kommunene legge

inn data fra de politisk vedtatte kulturminneplanene i basen. Nærmere informasjon om

hvordan dataene kan legges inn firures her:

Vi vil også informere om at Kulturmirurefondet i sin søknadsbehandling vil leggevekt på om

kulturminnene det søkes om tilskudd til, er prioritert i kommunale kulturminneplaner.

Inntil
komoetansemodeller

For å få med alle og for at kommunene skal lykkes i arbeidet med kulturmirmeplanene, er det

viktig med en aktii deltakelse fra fylkeskommunene. Vi oppfordrer fylkeskommunene til å

priorÏtere dette. Riksantikvaren vil under forutsetrring av budsjettmidler, gi tilskudd på inntil

L. ZOO 000 fra de fylkeskommunene som søker om midler. Arbeidet skal være langsiktig, ha en

varighet ut over oppstartsåret og være et samarbeid mellorn fylkeskommunen og to eller flere

komärrne1. og undr" lokale aktører. (Fylkes)kommunen må invitere Sametinget med i arbeidet i
kommuner i¡nenfor Sametingets forvaltrringsområde. Opplæring, kurs, nettverksarbeid og

ulike typer bistand til kommunene inngår i arbeidet.

Det er også mulig å søke om tilskudd til etablering av andre kompetansemodeller som styrker

kommunenes kuiturminnekompetanse. Dette gjelder samarbeid mellom kommuner/ museer og

Sametinget. Vi oppfordrer kommuner og andre relevante aktører til å finne egnede modeller for

å styrke kompetansen lokalt'

Drøyt300 kommuner har allerede fått midler fra oss siden 2011. Dessverre er det flere

kommuner som sliter med framdriften i arbeidet med kulturmirureplanen. Vi ber

fylkeskommunen ha spesiell oppmerksomhet på disse kommunene, og bidra til at

iulturminneplanene fãrdigstilles i tråd med forutsetrringene for tilskudd. Vi oppfordrer

fylkeskommrlnene nl â gSøre en ekstra innsats i 2018 og vil prioritere dette i vår fordeling av

midlene.

201g er et europeisk kulturarv-âr ogi Norge vil detvære et samarbeid mellom Nasjonalbiblio-

teket, Riksantikvaren, Kulturrådet, Arkiwerket og Kulturvernforbundet. Det kan være en

anledning til å sette kulturarv på dagsorden

Søknader og tilskudd
Vt b* Éylk*k"mmunene formidle denne invitasjonentil de kommunene som tidligere ikke har

fått midler fra Riksantikvaren. Kommunene skal sende sine søknader til fylkeskommunen.

Fylkeskommunene skal deretter sende søknadene til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil på

gíotnlag av søknadene fordele midlene og sende tilskuddsbrev !1fy$eskommunen 
med kopi

ãl ko-rñrrn"ne. Vi ber om at alle søknader eller andre henvendelser skjer elektronisk merket

med ..kommunale kulturminneplanerr.

Søknaden fra fylkeskoÍununene må inneholde følgende:

' Navn på deltakende kommuner

' Organisering av arbeidet i fylket
. KontakQerson i fylkeskommunen

Dersom fylkeskommunen ikke har kapasitet eller av andre årsaker ikke prioriterer dette

arbeidet íZOtg,vil kommuner kurure henvende seg til Riksantikvarery og vi vil da sende ev.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
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tilskudd direkte til kommunen. Vi vil derfor be om at de fylker dette gjelder for, sender dette

brevettil kommunene.

Vi håper å kunne ha mye kontakt om dette arbeidet underveis. Vi vil i så stor grad som mulig
delta på kurs og samlinger som fylkeskoÍrmunen arrangerer, samt tilrettelegge for samlinger og

erfaringsutveksling mellom fylkeskontaktene. Vi minner også om vår nettside med informasjon
og veiledning på www.ra.no/kikU UI

Søknadsfrist til Riksantikvaren: 15. januar 2018

For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med:
Sissel Carlstrøm tlf.: 98202732 epost sca@ra.no

Ole Christian Tollersrud +Jf..:98228734 epost oct@ra.no

Kari Larsen tJÍ.: 98228722 epost: karlar@ra.no

Vennlig hilsen

Leidulf Mydland (e.f.)

Sissel Carlstrøm
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

Riksantikva¡en - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13' Pb. 8196 Dep.' 0034 Oslo' Tltf: 22 94 M 00' www.ra.no
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Mottaker Kontakþerson Adresse Post

Akershus
fylkeskommune

Postboks 1200

Sentrum
0107 osl-o

Aust-Agder
fylkeskommune

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Buskerud
fylkeskommune

Postboks 3563 3OO7 DRAMMEN

Finrrmark
fylkeskommune -
Finnmarkku
fylkkaeielda

Fylkeshuset,
Postboks 701

9815 VADSØ

Hedmark
fylkeskommune

Pb 4404
Bedriftssenter

2325 HAMAR

Hordaland
fylkeskommune

Postboks 7900 5020 Bergen

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Fylkeshuset
Postboks 2500

6404 MOLDE

Nordland
fylkeskommune

Fylkeshuset 8048 Bodø

Nord-Trøndelag
fylkeskommune

Postboks 2560 7735 Steinkjer

Oppland
fylkeskommune

Postboks 988 2626Lillehammer

Oslo kommune Rådhuset 0037 OsI,o
Rogaland
fylkeskommune

Postboks L30

sentlurn
4OOl STAVANGER

Sametinget
Sámediqei

Ávjovárgeaidnu 50 9730
KARASIOK/Káráðjohka

Sogn og Fjordane
fylkeskommtme

Askedalen 2 6863 LEIKANGER

Sør-Trøndelag
fylkeskommune

Postboks 2350

Sluppen
7004 Trondheim

Telemark
fylkeskommune

Postboks 2844 3702 SKIEN

Troms
fylkeskommune

Postboks 6600 9296Tromsø

Vest-Agder
fylkeskommune

Postboks 517
Lundsiden

4605 KRISTIANSAND S

Vesffold
fylkeskommune

Postboks 2163 3103 Tønsberg

Øsúold
fylkeskommune

Po:rtboks 220 1702 SARPSBORG

Riksantikvaren - Direktoratet for kultu¡minnefowaltning
Drorlningensgate 13 ' Pb. 8196 Dep' ' 0034 oslo ' T'lf: 22 94 04 00 ' www'ra'no
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Ånsvrnr,DlNc MÅsØy KULTURSKoLE 2017

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
171743

Arkiv: A30 &,14

Saksnr
tUtT

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
09.tt.20t7

Rådmannens innstilling:
Oppvekstkomiteen tar Ä.rsmelding fra Måsøy kulturskole til orientering

Dokumenter:
. ,4,rsmelding Måsøy kulturskole 2017

Innledning:

Måsøy kulturskole harhøy aktivitet og engasjerer mange barn i ulike tilbud.

Saksutredning:

Kulturskolen er et viktig tiltak for å fremme mestring og utvikling blant barn og unge. Det er
et helsefremmende tiltak mer enn noe annet.

Det er i dag 11 forskjellige tilbud undervisningstilbud
o Tegninglmaling (to grupper)

' Sjakk
. Sirkus
o Teater
o Teaterlek
. Saksofon
o Fløyte
o Ukulele
o Gitar
. Piano

Tilbudet gis med lærerressurser på til sammen 93,3 o/o stilling. Til tross for små stillinger, gis
det et bredt tilbud til barn og unge.

I oktober ble det arrangert en stor forestilling, Torbjørn Egners Kardemommeby. Prosjektet
var et samarbeid med Havøysund skole. Forestillingen gikk for fullt hus og var en stor
suksess. Forestillingen ble filmet, og filmen ble vist i biblioteket i forbindelse med
Måsøydagene.
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STATUS I ARBEID MOT MOBBING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbj ørg Leirbakken
171744

Arkiv:836

Saksnr.:
r2l17

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
09.tt.2017

Rådmannens innstilling:
Oppvekstkomiteen tar saken til orientering

Dokumenter:

Innledning:

Den 519-17 ble det levert inn to spørsmål fra Arbeiderpartiet til kommunestyremøtet7lg-t7
det ene dreide seg om mobbing ved Havøysund skole:

<Status mobbing ved Havøysund skole. Hva er gjort? Hva jobbes det med videre?>

Spørsmålene ble ikke levert innen tidsfristen for interpellasjoner og grunngitte spørsmål til
kommunestyret, og ble derfor overført til neste kommunestyremøte. Grunnet menneskelige
feil, ble det ikke forberedt svar til kommunestyremøtet 26110-17. På bakgrunn av dette
legges saken opp til behandling også til oppvekstkomiteen før behandling i formannskapet og
kommunestyret.

Saksutredning:

Havøysund skole har stilt seg selv følgende spørsmål:

<Hva gjøres ved Havøysund skole

for at eleven skal oppleve en trygg og god skolehverdag?

uten mobbing>

Havøysund skole svarer på spørsmålet på følgende måte:

<Det må jobbes på mangeforskjellige måter når vi skal sìkre elevene en trygg og god
skolehverdag. Her er noen av de tiltakene vi jobber medfor å oppnå akkurat det.

I. Vifølger utarbeidet <Høndlingspløn mot mobbing og rasisme)) som gjennomgås

med elever ogforesatte hver høst.

2. Vifølger <Årshjulfor sosíal kompetanser. Her beslcrives trivselsuke,

fodderordning, knmpanjer þLa respekt og høflighet ovenfor hverandre)
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3. Vi gjennomfører trívselsundersøkelser på alle trinn hvert åt. I. - 4. trinn svarer
sammen medforeldre.

4. Den nasjonale elevundersøkelsen gjennomføres på alle trinn i ungdomskolen 87.-
10. trinn) hver høst. Drøftes i kollegiet, elevrådet ogvises påforeldremøter.

5. Elevsømtaler giennomføres ukentlig med alle elever på ungdomstrinn, vi prøver
også åJå det gjennomført like systematisk på mellomtrinn.

6. Vi vektlegger/ anangerer sosiøle aktivíteter på tvers av klassene; Teks:

forestillinger, skoleavslutninger, toppturer, idrettsdager, soldager, lunsjtilbudfor
ungdomsskole og LOSA

7. Vi setter innflere voksne í inspeksjon når vifår kjennskap til uro eller andre

uønskede tendenser i.friminutter - og har fokus på å.følge bedre med.

8. PPT bistår oss ( observerer/ vurderer/ veileder) i å vurdere vårt læringsmiljø på
<systemnívåD. Altså ikke bare i enkeltsaker/ hendelser

9. Vi har opprettet wennegrupper> på småtrinnetfor at alle elever skal ha venner og
bli kjent med hverandre og hverandres hjem/foresatte.

10. Fra skolestart i år jobbes det i svært aktiv prosess md nye rutinerþr at alle elver

skal ha et trygt og godt miljø - ikke oppleve lcrenkelser. Nye krav i
Opplæringslovens $9a pålegger skolens ansatte større aktivitetsplikt dersom en blir
kjent med at en elev ikke har det bra.

I I. Nasjonal foreldreundersøkelse hvert. 2. år for å øke samarbeid og
b r uke r m e dv i r knin g fr a fo r e I dr e. Ø n s ke r m e r akt iv de I t ake I s e fr a fo r e I dr e

12. Tverrfuglig månedlige møter med Enhetfor barn og unge , barnehage og skoleþr
å drøfte status/ anonyme enkeltsaker

13. Utvíklet skolehelsetjenesten. Nytt kontor på ungdomsskolen -faste tider,

14. Skolene har deltøtt i to nasjonale satsínger ( 2015 - 2017)medfokus på at elevene

skol ha mer praktisk, variert og motiverende undervisning - og selv ha størue innsih
i og påvirlcnings på egen læring. Det skal gi elevene støne grad av motivasjon,

me dvirkning o g dermed s elvre spekt. Kompetans eheving gi ennom nasj onale

samlinger og bistandfra UiT. Alle ansatte involvert og utþrdrer hele

organisasjonen. Videre planfrem mot 2020 ( RiM: Regn med oss i Måsøy>

I 5. Sømmenslåtte klasser på 2, og 3. trínn ble dell fra skolestart etter nyttår 201 7 þr å
bedre klassemiljø - lcrevde ressurser.
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16. Skolene har somfokus i sitt utviklingsarbeid <Reløsjoner og klasseledelse>. Dette

handler i høy grad om å <se> den enkelte elev ogfremme positive relasjoner mellom

elev/lærer. Tema på læringsdager med alle ansøtte i regi av RSK 2. og 3. oktober.

17. Tverrfaglig samørbeìd i enkeltsøker. Vi deltar i ansvarsgrupper og på møter med

andre faggrupper og BUP når det er ahuelt.

18. Deltar i utvikling av tverrfaglig planþr <Tidlig innsats i Måsøy>

19. Skolen deltar i <Foreldre støttende srbeíb) sammen med barnehagen. Prosjekt
initiert av RSK>

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

Dette viser hvordan skolen jobber med mobbeproblematikken, hvilke tiltak som er satt i verk,
og hva det jobbes videre med.

Vedlegg:

Havøysund, den 06/ll-17

Lill Torbj ørg Leirbakken
Rådmann
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