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KULTURMIDLER 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Fredrik Vikse
t8lr07

Arkiv:223

Saksnr.
8/1 I

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
24.05.2018

Innstilline:
Saken fremmes uten innstilling

Dokumenter:
DOK I

RAD/OPPV/FRV

RAD/OPPV/FRV

RAD/OPPV/FRV

RAD/OPPV/FRV

RAD/OPPV/FRV

RAD/OPPV/FRV

RAD/OPPV/FRV

RAD/OPPV/FRV

1 8/107-1 8 14.03.201 8 RAD/OPPV IFR.Y 223

Havøysund Musikkforening
SØKNAD - KULTURMIDLER2OIS DOK I 18/107-18

223

7. klasse Havøysund skole
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI8 DOK I 18/107-18

223

Havøysund Idrettslag
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI8 DOK I 18i IO7-I8
223

Havøysund hundeklubb
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI8 DOK I I8/IO7-I8
223

Måsøy Pensj oni stforening
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI8 DOK I I8/IO7-I8
223

Lions Club Havøysund
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI8 DOK I 18/107-18

223

Human-Etisk Forbund, Hammerfest og omeng lokallag
SØKNAD KULTURMIDLER 2018 DOK I 18/107.18

223

Lillefi ord Grendelag og hytteforening
SØKNAD - KULTURMIDLER 2018 DOK I 18/107-18

223

Snefiord og Slotten Idrettslag
SØKNAD - KULTURMIDLER 2018

15.03.2018

15.03.2018

15.03.2018

21.03.2018

21.03.2018

23.02.2018

2r.03.2018

27.03.2018
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Innledning:

Utlysningen av kommunal kulturmidler ble offentligjort 14.02.18 med søknadsfrist 15.03.18.

Det er kommet inn 10 søknader ved fristens utløp med et totalt beløp på 151 000. Det er kr.

38.000,- til fordeling.

Saksutredning:

Det fremkommer av retningslinjenes $1 at målet med kulturmidlene skal være

<<..en stimulans til å skape økt kulturaktivitet i kommunentt

Videre heter det at midlene fortrinnsvis skal
(.. gå til aktiviteter for barn og unge mellom 0 og 25 år, eldre over 60 år og personer

s om har bistandsbehov ( b eve gels eshemmede, psykisk utviklingshemmede t

Kulturaktiviteter skal stimulere fellesskap og trivsel i kommunen. Midlene skal bidra til øl<t

kulturell aktivitet - det gjør at hensynet til utvikling og nye tilbud/ arrangement bør vektlegges

i vurderingen av hvem som skal fa tilskudd. En har gjennom de siste år forsøkt å legge til rette

for aktivitet som g¡ør atalle generasjoner kan møtes. Signaler fra ungdom har vært at de

ønsker slike arenaer. I retningslinjene er det to steder lagt vekt på tiltak som aktivisererbarn/
unge (g 1 og 3). Samtidig er det slik at trivselstiltak for voksne også ofte har positiv effekt for
barna.

Retningslinjenes ($3) sier også hva det kan søkes midler til:

<Oppstart av nye virl<somheter

Unidelse av eksisterende anlegg
Inv e ntar/ ut s tyr/ - P r emi er
Enkeltarrangementer þr barn/ unge og eldre som ikke er inntehsbringende>

Saken legges frem uten forslag til fordeling slik at komiteen selv prioriterer aktiviteter og

tildele beløp imøtet.
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Følgende 10 søknader mottatt

Søker Lael forenins Tiltak det søkes støtte til Søknadsbeløp Tildeline 2017
1 Humanetisk

forbund
Hammerfest og
omegn

Humanistiske sermonier (navnefest
og konfirmasjon)

3.000,-

2 7 klasse Støtte til studietur til Oslo og

Stortineet

10.000

J Havøysund
musikkforening

Utsfyr: Instrumenter og uniformer til
trommekorps for kvinner

25.000,-

4 Havøysund
Hundeklubb

Utstyr: Tunnel til Agality trening,
tilgjengelig for alle hundeiere fra mai
til okt.

3.000,-

5 Snefiord
Sanitetsforening

Arrangement: Leie av lokale og
kjøp av mat og drikke

3.000,-

6 Lillefiord Arrangement: Kjøp av mat og
drikke til St Hans feiring

2,000,-

7 Havøysund IL
Utstyr: Innkjøp av nytt utstyr til den
nye aktiveten kom og lek

35.000,-

8 Havøysund
Pensjonist-
forening

Arran gement: Medlemsmøter,
julebord for eldre, turer, musikk på

medlemsmøter

10.000,-

9 Lions Club
Havøysund

Bygging av lysthus for beboere på
Helsesenteret

10.000,-

10 Logen
treningssenter

Utsyr: Tredemølle og treningsutstyr
50 000,

Totalt 151 000 38.000
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Etatssiefens/rådmannens vurdering
Det er atskillig større omsøkt beløp enn det kommunen har til rådighet for formålet.
Saken legges frem uten forslag til fordeling. Komiteen setter selv opp fordelingen i møtet etter
gj eldende retningslinj er.

Vedlegg:

Havøysund, den 27.03. I 8

Fredrik Vikse
Kulturkonsulent

I Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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OPPRE,TTELSE AV FRIVILLIGHETSSENTRALEN I MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Fredrik Vikse
r81203

Arkiv: C00

Saksnr.:

9lt8

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Oppvekstkomiteen

Møtedato

24.05.20t8

Innstillins:
Kommunestyret vedtar å opprette frivillighetssentral i Måsøy kommune

Dokumenter:

Innledning:

Opprettelse av frivillighetssentral medfører økt rammetilskudd til kommunen fra
kulturdepartementet (for 2018 var dette 403 000 kroner per frivillighetssentral), for 2019 vil
tilskuddet avhenge av utfallet av årets statsbudsjett. Kravet for å utlyse midler for 2019, er at
det innen 1. juni 2018 gis beskjed til kulturdepartementet at det er opprettet frivillighetssentral
i Måsøy kommune.

Saksutredninq:

En opprettelse av en frivillighetssentral vil muliggjøre (i gjennom statlig støtte) at en større
stillingsprosent kan brukes på profesjonell søknadsskriving for midler både til kommunale og
frivillige tiltak (lag og foreninger). Dette er en kompetanse som er etterspurt både fra
kommune administrasjonen og fra frivilligheten i kommunen. I dag faller mye av dette
ansvaret på kulturkonsulenten, med opprettelsen av frivillighetssentral har Måsøy kommune
kostnadsfritt doblet denne kapasiteten

Etatssjefens/rådmannens r¡urdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Mye av defineringen av hva en frivillighetssentral skal være gjøres lokalt, men et av kravene
hos kulturdepartementet (se under) er at frivillighetssentralen skaper en møteplass. Det er
derfor tenkt at frivillighetssentralen legges til biblioteket. Kulturkonsulenten bidro i høst til å

utvide åpningstidene ved biblioteket, ved å fl¡rtte kontor tid dit. Det er tenkt at leder for
frivillighetssentral kan opprettholde det. Samtidig ligger det en mulighet i at
frivillighetssentralen kan fulle noe av tomrommet etter hjertestua, men dette må avklares av
sentralen.

Det anbefales fra organisasjonen Norges frivillighetssentraler at det dannes et styre for å sikre
at frivillighetssentralen operer i overenstemmelse med lokalbefolkningens ønsker. Det settes

saTnmen et styre bestående av Biblioteksjef, ordfører (vervet vil følge ordfører), Skiklubben,
Havøysund idrettslag, Havøysund Musikkforening og Pensj onistforeningen.
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Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drft av Frivilligsentraler.
Frivilligsentralene skal være lokalt þranlcret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov.

Aktivitetene sknl bygge påfrivillig innsats, bidra til å skøpe sosiale møteplasser og legge til
rette for frivillig virksomhet. Frivilligsentraler som mottar statstilskudd skal drives i tråd med
bevilgningens formå|, jf. Prop. I S (2015-2016), kap. 315, post 7I.

Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler skal være lokalt þranlcrete møteplasser, åpne for
alle som har lyst til å delta innenfrivilligvirksomhet

Sentralene skal utvikles av menneskene som knytter seg til sentralene

Sentralene skal være lcraftsentre og kontaktpunkter þr mennesker, þreninger/lag og
det offentlige

Vedlegg:

Brev fra Det kongelige Kulturdepartementet av 07 .02.18 vedr. rapportering til
Kulturdepartementet om evt. Etablerte o g nedlagte frivillighetssentraler

Havøysund, den 16.04.201 8

Fredrik Vikse
Kulturkonsulent

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

a

a
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lfølge liste

DET KONGELIGE
KUTTURDE PARTEMENT

Vår ref

r 8/1 95-1

Deres ref

Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og
nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra l. juni
2017 til 1. juni 2018

I statsbudsjettet for 2017 ble tilskudd tilfrivilligsentraler innlemmet i inntektssystemet for

kommunene. Fordelingen av midler til den enkelte kommunes frivilligsentral/ frivilligsentraler i

2016 inngikk i beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til den

enkelte kommune i 2017.

I forkant av fordelingen av midlene i 2018, ble alle landets kommuner bedt om å rapportere til

Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i perioden fra

tidspunktet for tilskuddsutbetaling til den enkelte frivilligsentral i 2016 og frem til 1 . juni 2017,
jf. brev til alle landets kommuner av 18.11.2016.

Departementet fikk inn rapporter om etablering av 18 nye frivilligsentraler i 17 kommuner

Disse opplysningene ble tatt med i beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte

rammetilskuddsmidler til den enkelte kommune i 2018.

Vi ber nå den enkelte kommune rapportere om det eventuelt er etablert eller nedlagt

frivilligsentraler i kommunen i tiden etter 1. juni 2017 og frem til 1. juni 2018, slik at det kan

tas høyde for dette i beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte rammetilskuddsmidler i 2019.

Raooo f . iuni 2018

Som hovedregel vil Kulturdepartementet justere beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte

rammetilskuddsmidler itråd med rapportene som kommer inn. Departementet vil ikke ta

Dato

7. februar 201 I

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1

Telefon.
2224 90 90
Org no.
972 4',t7 866

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Glenn Greenberg
222480 53

www.kud.dep.no



hensyn til endringer i daglig leders stillingsprosent eller aktivitetsnivå i allerede etablerte

frivilligsentraler.

Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov.

Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til

rette for lokal frivillig virksomhet.

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)

avdelingsdirektør
Glenn Greenberg
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signeft og har dertor ikke hândskrevne signaturer

Side 2



Adresseliste

Alle landets

kommuner
Norges
Frivilligsentraler

Postboks 195

Vinderen

031 9 OSLO
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LUNSJTILBUD HAVØYSUND SKOLE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Arne Møller
t81262

Arkiv:844

Saksnr
180l

Utvalg
Oppvekstkomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.20t81

Innstilling:
o Kommunestyret vedtar äínnføre lunsjtilbud for mellomtrinnet ved Havøysund skole

skolestart høsten 201 8.

. Foreldrebetalinga dkes til kï 25,00 pr. måltid for alle elever fra 20.08.18.

Dokumenter:

Kommunestyrevedtak i sak 80/17

Innledning:

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte den 7.I2.20I7:
<Lunsjtilbudet på skolen: Vurderer å ta inn mellomtrinnet i rammene

(punkt 8 i tabell under 7.1 fiernes)
Havøysund skole ble bedt om å vurdere kostnadene knyttet opp til at elevene på mellomtrinnet
kunne fa et lunsjtilbud likt det som ungdomsskolen/LOSA får i dag.

Saksutredning:

Lunsjtilbudet finansieres i dag slik:
o Måsøy kommune betaler lønn til en assistent i 20 % stilling
o Elevene betaler kostpenger, p.t. kr. 21,00 pr dag, som skal dekke kostnadene til mat.

23 av 25 elever i ungdomsskolen og 3 elever i LOSA benytter seg av tilbudet inneværende

skoleår. Tilbudet gis i foajèen ved samfunnshuset.
Tilbudet har vært en suksess siden det ble innført; Over 90 Yo av elevene har deltatt, og vi ser

en positiv ringvirkning i skolemiljøet ved at elevene Ër et godt og sundt måltid servert på

skolen.

Foajèen er litt for lite til å romme 60 elever samtidig, så en tenker seg at lunsjtilbudet inntas i
to puljer, en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet/LOSA. Det er ingen praktiske
hindringer for å innføre tilbudet, det lar seg lett organisere.

Ved å ta inn mellomtrinnet på denne ordningen vil en måtte påregne økte lønnskostnader til
assistent på mellom 9 og l0 Yo, enøkning päca. k. 40 000,00. (arbeidstiden økes med I
timeidag)
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Etatssiefens/rådmannenS vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Netto kostnad for å innføre lunsjtilbud for mellomtrinnet ved Havøysund skole er beregnet til
k. 40 000,00. Det innbefatter at alle elever kan delta. Denne nettokostnaden må ha

budsjettmessig inndekning. Det kan gjøres enten ved å øke foreldrebetalingen til et nivå som

dekker også lønnskostnader, eller ved en tilleggsbevilgning.
Isolert sett kan nettokostnad framstå som liten. I realiteten vil en tilleggsbevilgning bety at

det må tas ned på noe annet. I lys av Måsøy kommunes utfordrende økonomiske situasjon vil
ikke rådmannen tilrå dette.
Dersom en øker foreldrebetaling med kr. 4,00 pr. måltid, vil det kunne dekke opp ekstra

lønnskostnader forutsatt at mer enn 90 o/o av elevene benytter seg av tilbudet. På bakgrunn av

det vil rådmannen tilrå at lunsjtilbudet innføres under forutsetning at foreldrebetalinga økes.

Innføring av lunsjtilbud for mellomtrinnet vil kreve noe planlegging og organisering, og vil
tidligst kunne iverksettes fra høsten av.

Vedlegg:

Havøysund, den 15.05. I 8

Ça*l*,
Konst. Sektorleder for oppvekst og kultur

I Torbjørg
Rådmann
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KOSTPRIS HØTTEN BARNEHAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Arne Møller
181264

Arkiv: Al l

Saksnr.
1/1 I

Utvalg
Oppvekstkomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
24.05.20181

Innstilling:
Kommunestyret vedtar å øke kostpris ved Høtten bamehage fra kr. 226,00 pr. mnd til kr.
350,00 pr. mnd. f.o.m. 20.08.18 for å innfri selvkostprinsippet. Kostprisen vil deretter
reguleres gjennom prisregulativet som har virkning fra 01.01. - 31.12. hvert år.

Dokumenter:

Ingen

Innledning:

Kostpris i dag er 226,- for I00 % barnehageplass. Mat som serveres skal finansieres gjennom
selvkostprinsippet.

Saksutredning:

Høtten barnehage har ikke økt kostpengene på mange år, Muligheten er å gå over til at barna

har med mat til flere/ alle måltider.

Tidligere har barnehagen hatt kjøkkenhjelp som har bakt brød. Barnehagen har ikke mulighet
til å sette inn personalressurs til ytterligere kjøkkenoppgaver enn det de har i dag.

Kostprisen skal dekke knekkebrødmåltid 5 dager i uka for storavdelingene, lunsj 4 dager i
uka, fruklgrcnt 5 dager i uka og melk til alle måltider (ikke til frukt). I tillegg har vi varm
mat innimellom.

Forslaget er àøke kostprisen for 100% barnehageplass til kr. 350,- pr. mnd. fra 20.08.18. (nytt

bhg. år), noe som tilsvarer 92% deþ,ring av selvkost. For å oppfflle selvkostprinsippet, tar en

sikte på å regulere dette inn i prisregulativet fra 01.01.I 9.

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

Det tilrås at kostpris Høtten bamehage økes fra kr.226,00 pr mnd til kr. 350,00 pr. mnd.
f.o.m. 20.08.18 . For å oppfulle selvkostprinsippet reguleres prisen ytterligere fra 01.01.19 og
vil deretter reguleres gjennom prisregulativet som har virkning fra 01.01 . -31.I2. hvert år.
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Vedleggr

Ingen

Havøysund, den 08.05. 1 8

4ql:ç
Konst. Sektorleder for oppvekst og kultur

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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ÅRsvrur,DING RSK vEST-FTNNMARK 20r 7

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Ame Møller
181265

Arkiv:400

Saksnr.:
I2II8

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
24.05.20t8

Innstilline:
Oppvekstkomiteen tar årsmeldingen 2017 fraRSK Vest-Finnmark til orientering.

Dokumenter:

Ä,rsmelding for RSK Vest-Finnm ark 2017

Innledning:

Måsøy kommune er en av 7 kommuner som utgjør samarbeidet om kompetanseutvikling i
skoler og barnehager i regionen. Til sammen utg¡ør de RSK - Vest-Finnmark og drifter med
felles kontorleder. Sektorledere i de respektive kommuner/fagfelt utg¡ør styret - som møfes 4
ganger årlig. RSK organiserer kurs og utdanningstilbud for hele regionen. Det er også en

viktig arena for erfaringsutveksling mellom kommunene.

Saksutredning:

Arbeidsutvalget i RSK Vest-Finnmark startet høsten 2016 opp et arbeid med å revidere og

omstrukturere planverket. Ny kvalitetsutviklingsplan ligger nå på hjemmesida til RSK-vest og

er sendt ut til virksomhetene, den skal tre i kraft 1. august 2018.

Målrettede kompetansehevingstiltak er gjennomført innenfor budsjetterte rammer og i
samsvar med RSKs Kvalitetsutviklingsplan 2014 - 2018 og RSKs strategiske plan, vedtatt
1 1.06.15.

Barnehage- og skolebasert kompetanseheving er i fokus på alle tiltakene de igangsetter. På

bakgrunn av dette har RSK også i 2017 vtbetalt noe av kompetansemidlene for barnehage fra
Fylkesmannen direkte til kommunene. Tanken er at midlene skal brukes til utviklingsarbeid
intemt i egen organisasjon

RSK må sies være et brukerstyrt samarbeid - der alle kommunene melder inn lokale behov
i arbeidet. Det må også sies å være et glitrende eksempel på et produktivt interkommunalt
samarbeid. Det er ethøyt. aktivitetsnivå innenfor de prioriterte områdene. RSK har også en
sentral rolle i utviklingen av lokale videreutdanningstilbud lokalisert i Finnmark. Det er av

stor betydning for kommunenes økonomi fremover å fä studietilbudene etablert lokalt når det
gjelder alle lærere som nå mätavidereutdanning.
RSK drives av kommunale midler og midler det søkes om. De siste to årene har kommunenes
tilskudd ikke økt som følge av at RSK har fätt mer omsøkte midler enn budsjettert. Det siste
ärethar en ffitt mest midler til å utvikle barnehagene.
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Noe av årsaken til det er at Udir har den kjempestore satsingen på videreutdanning av lærere -

og da blir det lite midler igjen til regionale prosjekter.

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

fusmelding2}l7 for RSK Vest- Finnmark tas til orientering.

Vedlegg:

Ärsmelding for RSK Vest-Finnm ark 2017

6*uJd.::::*s,.gku,ur

I Torbj
Rådmann
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Dok'd 18(x)22¡18 (18¡205.2)
ASSMELO|M¡ nSí VESf-FrlüfitÀRX
fr't7

Årrrnelding

RSK VEST'-FINNMARK

LetJc.r:

Ncstlcder fì'cnr til 01.09.1 7:

Nestledcr tra og ntctl 0l .09. I 7:

Frcm til 01.10.17:
lila og nrctl () I . I{}. I7

Frcnr til 02.()5.17:
I;rn ug nred 02.t).5.1 7

Kontorleclc¡':

çe¡d¡alcd¿ù/t{aø*ffi,m*K

Årsmetding
lbr

RSK Vest-Finnmark
20t7

Årsnrelclingcn cr b1,gd u¡r¡r rnecl fillgencle lroveclnro¡nenter:

I. Organisas.ion

2. 'l'iltak og aktivitctcr 2017

3. (ðko¡ronri

4. Vurdcrirrg ¿rr, virksourhetcn

l. Organisasjon

Styret:

Sfyrct for IISK Vcst-Finnmarl< har i2017 bestått av¡

Rikke l{ak¡res
Grcthe Nisscn
Christer Ilingheinr
[Jnn Wenchc Slcttvoll
'lirne Hilcle Faye
Roy.Arnc Møller
Liv lleatc Karlsen
Monica Olsen
'lìlve Kristcrrscrr l(¡ruclsc¡l
Ni¡la Sørcnscn
Karian¡r llætta
'l'uricl llecJerscn
'l'orill Nilsen
M¿rcls Stinn l'lansc¡l
liskil l-loholnr l-lovland
lngeborg Opgår'cl I lågcnsen

Alta ko¡llnrunc
I larn¡nerlbsf, kommunc
l lanrnlcrf'est konrnrune
I' lamnlcrf'est konrnlune
Måsøy kommunc
Mrisrry kornnrurre
I-op¡:a komnrunc
ll¿rsvik konrnlunc
Alta konrnrt¡ne
A lta konrnrune (sykelncltlt )

Alta ko¡rrnlune
Kvalsrt¡ld kommu¡re
Kvalsund kommune
Norclkap¡r komnrune
IJI)l' lTinr¡mark
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Arbeidsufvalget har i2017 bestått av:

Leder:
Medlern:
Medlem:
Medlem:
Kontorl eder/sekretær:

Rikke Raknes
Liv Beate Karlsen
Unn Wenche Slettvoll
Christer Ringheim
lrrgeborg Opgårcl l{ågerrsen

Alta kommune
Loppa kommune
Flammerfest l<ommune
I Iaurmcrfest kouurrune

Sfyrets aktivitet:

Styret og arbeidsutvalget har i 2017 hatt f'ølgende aktivitet:
Det er avholdt 4 styremøter (2 vår og 2 høst)
Det er avholdt 6 urøter i arbeiclsutvalget
En del spørsmål er avklart pr tele f''on/elektronisk post
Det er behandlet i aIt 67 saker i styret

Styremøtene har vært lokalisert til:

o l styremøteiAlta
o lstyremøteiHasvik
o I styt'enrøtci Haurulerf'est

o 1 styremøte i Oslo. kombincrt nlecl studiebesøk i kommutteu og

gjestef'orelesere

2. Tiltak og aktiviteter i 2017

Aktivitelen som har vært i 2017 gienspeiier fol<usourrådene i Plan lbr kvalitetsutvikling i
skoler og barnehager i Vest-Finnrrrark 2014 -2018.

Gjennomførte kompetansehevingstiltak og alrtivitet'er innenfor barnehageområdet i
20t7:

Grunno¡rplæring barnehageassistenter og vikarer -- auclre rulrclc (lørste rurrde avviklet i

2016). to dager

Den gode barnehagelærer - ¡redagogprogralll. to sanrlinger. fìr'e clager

Dialogkonferarrse for barnehageledere

Aktiv barnehage" i samarbeid mecl Alta kornrnunc

Hvoldari forstå barnet - et kuls om begrepslæring, i regi/samalbeicl rnecl I-larnmerl'est

kommune

a

a

a

a

a

)



År'srnclclirrg RSI( 20 l7

l,æringsclager i Alta og I'lammerfèst: Livsrytl]1er -- bzrrus psykisl<e helse

Inrplenrcutcling av rarnrneplancn" ftrr pcclagogcr:

Iurpl curente ri n g zrv ranr rtrepl aueu. lir assi,stcnter o g fagaltrciclerc

Iroreldrestçrttenclc arbcicl ['Jasvik l<on-rnrunc (kompetansehcvirrg og inclividuell

veilecìnirrg). slartct oltp i 2016

lì'ol'clclrestøttcntlc ar'[rcicl Måsøy lçorrrnrunc (konlpet¿ulschcving o¡¡ inclividr"rell

vciledning)

lrorelclrestr,rtfcrrr,lc ¿u'bcicl J(r,alsuntl konrrlr:nc (ltotl¡retarrsr:hcving o¡¡ incliviclucll

vcileclning)

(ìicnrlo¡nførtc hom¡rctarrsehn,ingstiltal¡ og :rlrtivitctcr inncnlbr skolcområtlct i 201(r:

e l)ialogkonl.crarrsc fìr' sl<oleleclere

o l(ul's i (ieo(iebra l'ìrl lnatenratil<kl¿rlcrc lrarnc- og uugdomstrinn

¡ SIrO Íorebyg¡1cr rlobbin¡'.

r llarn og Lr1Íle nrccl autisnrespekterdiagnosc

. l.a:rirr8sda¡¡er ulccl Lrlike satsingsonrr'åclcl og temaer i dcn cnl<cllc l<ommune/skolc

l(orn¡rrrtanstrhevingslilfak lbllcs fbr barnchnf{cr og sholcr:

. Sc rncg honfi:r'ansc i sanrarbcicJ rlrccl Nl(S Vciledningsscntcr fìr'pårørencie av

rusnr isbru lielc
o lrnpleurenterirr¡_t ar, li-lrurin¿tsl<urset Volcl og scl<suellc ovcrgrcp nrot bal'n

. Stinc SofÌe stiftclscn lbrcbygging og avclcklcin¡{ av volcl og ovor'grcp

Arbciclsutr,¿ilget i RSI( Vcst-liinnmark startel hostcn 201ó opp el arbcicJ nreclå revidelc og
omslrulilurr:re planvcrlcct virrt. Vi gàr ovel fì'a ¿i ha tl'c Lrlihe plancr til ü sanrle alt iett
ovclorclnct clokumcnt, ArbciclsLrtvalget haclcic hyppigc mrrtel i startcn av 2017 og senclte

lìrrslag til ny kvalitetsplan ut pår høring cien 20. sc¡rtcnrl"rcr med høringsf'rist l, november. Ny
kvalitctsutviklings¡rlan liggcr nzi pår h.iemmesicla vtir og er senclt r"rt til virl<sornhetene. clen slcal

tre i l<ralt L august 2018.

a

a

a

o

e

o

I'lan¿rrbcicl

J
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3. Økonomi

RSK sin virksomhet innen barnehage- og skolesektoren er finansiert gjennorrr fblgende
bidrag:

Akti vitets- o g adniini strasj o ns ti I sk udcl baniehage
Aktivitets- o g adrninistras.i o nsti I skucld skole

Private barnehager

Privat grunnskole

Eksterne kompetansehevingsmidler ba rnehage 2017 :

Tildelte kompetansemidler fra Fylkesmannerl D96l : kr,I 055 000*
'fildelte kompetansemidler fi'a FylkesmanÍìen. assisterrtveiledningspilot: kt'. 100 000
Kompetansemidler Bufdir, Foreldrestøttende arbeid (D921) kr. 300 000
* Hvorav 355 000 fra D96l og 285 000 fi'a D 948 ble tildelt l<ornmunene tilegrre utviklirrgsprosjekt

Eksterne kompctansehevingsmidler shole 2011 z

'l'il delte kompetansemidl er clesentralisert ordni ng D972
OU-midlel skoleledelse:

lcr.9l6 905
kr. I 16 000

Det ble i2A17 et rnindrefbrbruk på kroner 1973 147 som er satt på f'ond.

Ut av disse midlene er kr I 161 994 ptos.jektrnicller som er bundet opp nlot planlagte
prosjekter som videreføres i 2018.

4. Vurdering

Målrettede kompetansehevingstiltak er gjennomført innenfor buds.jetterte lammer og i
sarnsvar med RSKs l(valitetsutviklingspian 2014 - 2018 og RSKs strategiske plan. vedtatt
11.06.1s.

Barnehage- og skolebasert kompetanseheving er i fòkus på alle tiltakene vi igangsetter. På

bakgrunn av clette har RSK også i 2017 r.rtbetalt noe av kornpetanserlicllerre for barnehage fra
F¡,lkesmannen direktc til kommunene. Tankerr er at midlene skal brukes til utvikiingsarbeid
internt i egen organisasion.

De siste års strategiske arbeid som RSK Vest-Finumark har gjort sammen nred F¡'lkcsnrannen
og de andre regionene om å skape en regional viclereutclannir, gsmodell (F irrnmarksmoclellen),

4
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nrctl nas.ional fìrransicring, har gjort at kornnluncnc har økt trykket med å videreutdannc
lærerc. Dct skal vi lbrtsette rned i lidcn fremovel'. 'l'ilbudet innenfor kvalitativt godc
rrcttbascrte studier har inridlertici økt de sistc lircnc. Vi ser ¿¿t llcr og fler \ærere ønsl<cr sljke
tilbud og behovet fbr ä samarbeide mccl [Ji]'on lcgionale studiel er blitt noe mincl'c av den
gmun, I tillegg opplysel skolene om at trykkct ¡rå viclelcLrtdanning har v¿ert stort dc siste árene

og fìcre mclclcr om behov for'å ta satsingen noc ned lbr å kunne ha folsvarlig pcdagogisk drift
pår skolenc.

[ìSI( systcmcl viscr ct lturksjonclt samarbcicl clcr x:gionens tiltal< bygger på nas.ionalc,

rcgiorral e og lolialc ¡rrioritelirr ger.
-l'rr ¿ìt'liovcdgrunucne'til at samart'lciclet 1ìrngcrcr bra cr at r.,irksomhetsledcrrre ol niccl ¡rä år

beshrttc hva I{SK slial holcie pá mecl og at banìchagcciclnc/skoleeiernc er fullt og hclt clclal<ti¡r
i s¿¡nr¿¡l'bcidcl. )]¿itlc mccl egen l<onrpelansc og r.r,lir>rronrisl<.

Alta 2tì.02.1tl

lìilckc Il¿rkncs I tt gcbor¡¡ Opgår'cl I' [ågenscn

I(onlorledcrSlyrcts lctlcr

.5
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Ånsvrnr,DlNc MÅsØy FoLKEBTBLIOTEK 2017

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Arne Møller
181266

Arkiv: 004 C60

Saksnr.:
13/18

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
24.05.2018

Innstillins:
Oppvekstkomiteen tar årsmelding Måsøy folkebibliotek 2017 til orientering

Dokumenter:
Ä.rsmelding Måsøy folkebibliotek

Innledning:

Saksutredning:

Aktivitetsnivået ved folkebiblioteket må sies å værehøyí i forhold til bemanning og ressurser.

Det har også blitt en arena for små- og mellomstore kulturbegivenheter som viser mangfoldet i
kommunen. Av tilbudene som folkebiblioteket gir, bør nevnes:

. Oppstart med treff og lesetid for beboere fra helsesenteret og Daltun.
o Biblioteket er <Bok til alle bibliotek> som betyr at det har en del bøker lett tilgjengelig

for alle; for de med bl.a. lesevansker og synsvansker.
o Folkebiblioteket er en del av skolens virksomhet, og en ser at det i økende grad blir

brukt til leseprosj ekt, utstillinger og litteraturinnhenting.
o Høtten barnehage buker folkebiblioteket jevnlig, og spesielt i forbindelse med temaer

de jobber med
o I tillegg vises til oppramsing av noen hendelser 2017 i årsmeldingen.

Måsøy folkebibliotek har kun en ansatt i I00% stilling. Det oppleves vanskelig da

mesteparten av tiden går å drifte selve biblioteket, og det blir liten tid til oppdatering
og utvikling.

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

Måsøy kómmune har et velfungerende folkebibliotek

Vedlegg:

Årsmelding Måsøy folkebibliotek

ff:'d:ihåLrsos 
rs

Rq)A. Méller

Leirbakken

Konst. Sektorleder for oppvekst

Rådmann

Side 13 av 13



ETEIffi
Dohrd 1800?247' lltl/266-:ll
ARsMETDIì¡G llt $õ
FOIXEBIBLIÓIEX ]O1i

tbþw
C*J

-ì-0¿

$a,.r¡*t*fc-¡L¿.v"

\*a/lg
þ1

dnåto# f"lkeß¿61¿otek

20t7

o

AMER

HAMØTT
lâlr wllttltttt$a$t
Í& Dt6 36â ltt0 ûfl

Íßntfrl

0

SKUt



Årsmelding Måsøy folkebibliote k 2ot7

Formelle rammebelingelser:
Bibliotekets overordnede mål lígger i Lov om folkebibliotek, $1 Målsetting som sier:

. Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
Virksomhet gjennom aktiv formidlíng og ved å stille bøker og annen medier gratis til
disposisjon for alle som bor i landet fast eller midlertidig

o Folkebibliotekene skal være uavhengige mØteplasser og arena for offentlig samtale og debatt
o Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud tìl barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og

aktualitet.
r Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene gjøres kjent

Folkebiblioteket er ledd ¡ et nasjonolt biblioteksystem

1", øKONOMT

2. VIRKSOMHET

Tilvekst
Bøker/media /e-bøker 903

BesØk

4430

utlån
4888

Biblioteket tilbyr:

o Utlån av: bgker, lydbøker,e-bøker,tidsskrifter,språkkurs, DVD-filmer
o Bok til alle: Bøker til rettelagt for spesielle behov
. Fjernlån: tilgang tif alt som finnes i norslce bibliotek
o Nasjonalt lånekort: Lånekort for bruk i alle norske biblotek
o lnternett-tilgang: Trådløs nettverk, publikums-pcer, kopimaskin, scanning, utskrifter
o Arrangement: I egenregi eller i samarbeid med andre
o Flerkulturelle tjenester: Språkdepot + mange andre henvendelser fra

fremmedspråkf ige

o Avis og tidsskrifter
o MØterom/studierom

Driftsutgifter Budsjett 2017 Budsiett 2018

LØnn/sos. utgifter 465 539,- 516 000,-

BØke r/med ialtid sskrifte r 123 000,- 85 000,-
Andre utgifter: 460 000,- 490 000,-



Noen hendelser i2OL7;
r KjØpt inn lydanlegg til biblioteket : nArenamidlen¡ fra Nasjonalbiblioteket, kr. 40 000.

. Måsøy folkebibliotek har deltatt i Felles prosjekt for bibliotek i Finnmark: Fokus på

samarbeid, kompetanseheving, formidling med mer, avsluttet desember

20L7.. Prosjektmidler fra Nasjona I bil¡lioteket.

. Søkt på rnidler til innkjgp av klappstoler fra Nasjonall¡iblioteket: lnnvilget kr. 23,000,-

r Norges yngste leseombud i MåsØy: Nrk tv var og filmet i forbindelse med et opplegg med

barnehagen. Det ble sendt på Nordnytt og Norge rundt
. Kjøpt inn projektor og lerret: Midler fra kulturbudsjettet
r Måsøydagene på biblioteket: 25.-28.mai, med kunstutstilling, visning av filmen <Ëolk og

røvere iKardemommeby> alle dagene. Prosjektet (LIS MED/READ MEr av Hanne

G.Ëinarsen med deltakere av alle elevene på mellom -og ungdomskolen, Miníkonsert med

Kormakur og Ståle Stabell.

r Friluftsskolen: Biblioteksjefen har vært med på planlegging og awikling av dagene

¡ Forfatterbesøk: Biblioteket har hatt to forfatterbesøk

. MåsØV i vekst: lnfomøte om utsmykking av Nasjonal turist vei på biblioteket

. Møter: biblioteksjefen har vært med i ledergruppa for oppvekstsektor med jevnlige møter

For øvrig deltatt i diverse andre mØter og kurs i kommunal regi
¡ Arrangement: Det hor vært monge små og stare lokale orrangement og utst¡ll¡nger utenom

de som allerede er nevnt.

' Fylkesbiblioteket: Gratis kurs i data og nettbruk for eldre/pensjonister på biblioteket
¡ Kufturkonsulent Fredrik Vikse: Deltatt aktiv i biblioteket fra september med å ta en del

ettermiddagsvakter og øvrig planlegging, og har vært en absolutt tiltrengt medarbeider.

r Skolene i Måsøy: Biblioteket har hatt 82 klassebesØk i melctingsåret , foruten distriktskolen.

r Eiblioteksjefen har ytt en del frivillig leksehjelp

Av bittliotekbudsjettet for 2077 er det kun brukt midler til bevertning til de ulike arrangementene
Andre midler lil avvikling av større arrongement er midler fra Nosjonalbiblioteket og fra
kulturbudsjett.

Noen av oppgavene i biblioteket som er rettet mot brukerne:

r Referansespørsmål
¡ Utlånlinnlevering
r Fjernlån: over 80 fjernlånoppgaver er utfØrt
. Hjelpe til med kopimaskinen, utskrifter, skanning
r Brukeropplæring
r Formidling
r Pc-hjelp for brukerne
r Facebook oppdalering m.m.
. Hjelpe til med å finne informasjon til besøkende
. Gjenfinne og søke í databaser og andre nettbaserte kilder
¡ Være oppdatert på utgivelser som bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale
r Skaffe relevante dokumenter fra inn- og utland
o Formídle informasjon



¡ Hjelpe studenter å finne relevant litteratur, også i forbindelse med videreutdanning
o Være møteplass for alle
o Hjelptilfremmedspråkligebrukere

Generelt

Oppstart med treff og lesetid for beboere fra helsesenteret og Daltun. Vi har hpytlesing og

kaffe/kake en fredag pr måned,

Biblioteket er BOK-til-alle-bibliotek. Det betyr at biblioteket har en del bøker lett tilgjengelig
for alle. Bøker med enkelt innhold, lettlestbøker, storskriftbØker for voksne og barn.

Blblloteket er en sentral del sv skolens virksomhet,,
Biblioteket har samarbeidsavtale med grunnskolen, og bistår lærerne ved leseprosjekter
m.m, Grunnskolen er en egen brukergruppe i biblioteket. I økende grad ser vi at biblioteket er brukt

oftere og mye av skolen, både til leseprosjekt, ustillinger og litteraturinnhenting.

I tillegg bruker også barnehagen biblioteket jevnlig, og gjerne i forbíndelser med temaer de jobber

med.

Frem til sept-2017 jobbet biblioteksjefen alene i biblioteket. Fra september og ut året var
den nye kulturkonsulenten, Fredrik Vikse aktiv medarbeider resten av meldingsåret.

Det ble en veldig lettere arbeidssituasjon for meg, spesielt når det gjelder arrangement,

For å gjøre arbeidet lettere og enklere er det behov for innkjøpsmodul, tidsskriftmodul og i

tillegg utvidet statistikkmodul. Alle disse tre modulene vil føre til mindre manuelt arbeid.

Drift av disse pr år samlet vil bli kr. 8500,- i drift + installasjon(engangsavgift) kr. 4380,-.

Itillegg er det ofte spørsmål om elektroniske medier/fulltekstdatabaser som for eksempel

aviser og andre tidsskrifter som vi pr i dag ikke har av fysiske medier. Dette må en ha

abonnement på. Har ikke sjekket pris, men vet at det ikke er rimelig.

Når man jobber alene i en bedrift som et bibliotek, er det helt klart vanskeligere å få til
større ting, aktivitet og utvikling. Da er det sånn at mesteparten av tiden faktisk går til å

drifte selve biblioteket. ltillegg driftes biblioteket her også som et skolebibliotek, og det blir

brukt enormt med tid på skoleklassebesØk og oppgaver. Det vil si at det ofte blir stressende

og lite tid til oppdateringer og utvikling av biblioteket generelt.

Det bør jobbes med å få inn lønnsmidler til en fast 50 % stilling i biblioteket. Pr i dag står

tidligere 50 % stilling vakant.

Havøysund, 14.05.18

Lillian J

Biblioteksjef
n
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