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GEBYRER OG ERSTATNINGSSATSER I MÅSØY FOLKEBIBLIOTEK

Saksbehandler:

Tone-Hilde Faye

Arkivsaksnr.:

1411 188

Saksnr
231t4

Arkiv:231

Utvalg

Møtedato

Oppvekstkomiteen
Kommunestyret

28.1 1 .2014

1r.12.20t4

Innstilling:
Oppvekstkomiteen vedtar nye gebyr- og erstatningssatser i Måsøy folkebibliotek med virkning
fra 01.01.2015.

Dokumenter:

l.

Forslag

til nye gebyr- og erstatningssatser

2. Gebyr- og erstatningssatser vedtatt i kommunestyret

16.12.02

-

sak 50/02

Innledning:
Satsene for gebyrer og erstatning av materiell i Måsøy folkebibliotek har ikke vært regulert
siden 2002. Når biblioteket nå skal åpnes med full drift igjen er det naturlig å regulere satsene
på bakgrunn av generell prisvekst.

Saksutredning:
Måsøy folkebibliotek har siden 2011 bare vært delvis i drift. I perioden fra2002 og frem til
2011 ble satsene for gebyrer og erstatning ikke justert. Når Måsøy folkebibliotek nå etableres
med full drift er det naturlig å justere disse til dagens prisnivå.
Gratisprinsippet i forhold til utlån gjelder i alle landets folkebibliotek, men det er vanlig å kreve
erstatning dersom material ikke blir levert tilbake etter avtale eller ødelagt.

Etatssiefens/rådmannens vurdering
Forlagene

¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

til nye satser for gebyrer og erstatning anbefales vedtatt.

Vedlegg:

til nye gebyr- erstatningssatser
2. Gebyr- og erstatningssatser vedtatt i kommunestyret 16.12.02
1. Forslag

Havøysund, den

I 9.

-

Sak 50102

I 1.2014

Tone-Hilde Faye
Rådmann

Leder oppvekst- og kultur

Side

I

av 5
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Jrrurnilllrr,:
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rirdcrilg

S¡rL:l;ch

lnnledning
I

alle folkebibliotek i landet er det gratisprinsippet som gjelder:

I henhold til Lov om folkebíbliotek,køp.l,Folkebibliotekenes formùl og virksomhet, I l.
Mãlsetting, skal bøker og andre medier stilles gratis til disposisjon for alle som bor i landet.
Men det bør koste å levere for sent eller la være â levere. Biblioteket bør også kunne kreve
erstatn¡nB for tapt og Ødelagt materiale.
Gebyr og erstatn¡ngssatsene ble sist vedtatt av kommunestyret 16.12 .02-sakso/02

Bibliotekleder har sammenlignet satser med andre bibliotek i Finnmark. lrnåsøy folkebiblioteks satser
har ligget under erstatningssatsene tilsammenlignbare bíbliotek på enkelte områder. Det er derfor
viktig at vi får nye erstatn¡ngssatser på plass før vistarter opp med et nytt bibliotek år.
Erstatningsgebyr innkreves etter fglgende satser:

Gebyrsatser for purring av lån

t.gang
Kr.25,-

2.ga n8

Voksne
Barn

Kr.lQ-

30,-

Gebyr

40r

Erstatnlngssatser - generelt
Voksen skjønnl¡tt.
Voksen faglitt,

Kr.30O/400
Kr.400/500
Kr.30OKr.40OKr.350/500
Kr.6OKr.7O,-

Barn skJønnlltt.
Barn faglitt.

Lydbøker
Tegneserier

Tidsskrifter
Musikk

Kr,20Ú.,Kr. 400/5@ eller ny innkJøpsprls

CD-rom

DVD-filmer

Kr.200/300

- spillefilm/ fagfilm

Språk-kurs

Kr. 150O- eller ny innkjøpspris

Tap av lånekort - nasjonale
Tap av lånekort - lokale

Kr.30,Kr. 15,Kr.5O- pr. film
Kr.2,- pr .side
Kr.3,- pr. side

Forsen innlevering av DVD-filmer

Kopiering
Kopiering

- svart/hvit
-larger

Spesielt verd ifu I lt materla le kan f øre

t¡ |

høye re erstatn

¡n

gssatser.

rvtÅsøy
KOMMUNE
'\:kir ltodc:

Måsøy kommune

MÄSøY FOLKEBIBLIOTEK

,

Joumalnr.:

tq ß-l

Gradcrirg:

\ l(rtrrti

9690 Havøysund

Saksbch

:

GEBYR OG ERSTATNINGSSATSER. vedtatt av komm.stvret 16,12.02
sak 50/02.

Voksen skjønnlitt.
Voksen faglitt.
Barn skjønnlitt.
Barn faglitt.
Lydbøker
Tegneserier

Tidsskrifter
Musikk/CI)
CD-ROM
Video (fagfilmer)
Video (spillefilmer)
DVI)
Språk-kurs
Tap av lånekort
X'orsein innlevering av video
Purresebvr:
1. gangs varsel
2. gangs varsel
3. gangs varsel

kr. 250rkr. 300,kr. 150,kr. 200rkr. 350,-/500,kr. 50'kr. 5or
kr.200,kr.400,-/500,kr.200r-

kr. 175,kr.200,-/300,-

kr. 1000,-12000rkr. 10rkr.50r- pr.dag
kr. 10,kr. 15rkr.25r-

-

Sak 24114

Å,nsvrnr,DrNc UNGD OMSRÅDET

Saksbehandler:

Tone-Hilde Faye

Arkivsaksnr.:

I4lt204

Saksnr.:

Utvalg

24114

Oppvekstkomiteen

Arkiv: 004 C10

Møtedato
28.11.20t4

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar årsmeldingen for Måsøy Ungdomsråd til orientering

Dokumenter:
Årsmelding Måsøy Ungdomsråd

Innledning:
Måsøy kommune har over en årrekke hatt etablert ungdomsråd. Slik har Måsøy vært en
foregangskoÍrmune i forhold til å stimulere til medvirkning.

Saksutredning:

Aktiviteten i ungdomsrådet har variert de siste årene. En ser at det er viktig med et voksent
engasjement som støtte og pådriver i arbeidet. Intensjonen er fortsatt et tydeligere ungdomsråd
og tettere samarbeid med øvrige politiske organer. Det er lite etterspørsel fra andre organer om
uttalelser eller råd. Skal det være reell medvirkning må ungdomsrådet også utfordres i saker spesielt de som angär barn og unge.
Barnekonvensjonen er i år 25 är ogkommunen har arbeidet med Sjumilssteget som handler om
å forsterke barn/ unges medvirkning. Ungdomsrådet har vært og er aktive i dette arbeidet, og
representerer i denne sammenhengen et viktig redskap for medvirkning i kommunalt arbeid..

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske
fusmeldingen for Måsøy Ungdomsråd tas til orientering

konsekvenserJ:

Vedlegg:

fusmelding Måsøy Ungdomsråd

Havøysund, den

1

9. 1 l. 14

Tone-Hilde Faye
Leder oppvekst- og kultursektor

Side 2 av 5

E.TEI

Ë$f

Dokid: 1 40051 09
ÄRSMELDING

(1 4/1

F4ÄSØY

2ol-2)

KOMMUNE

UNGDOMSRÄDET
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Arkiv;
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Gradcring:

Sakbeh.:

av rådet:

Charlotte H. Pedersen (leder), Andrea Larsen, William Hansen (nestleder), Asgeir Eliassen,
Trym Jacobsen, Marco Simonsen, Thorstein Eliassen, Sander Sjursen, Christofer Bengtsson.
Sekretær/voksenkontakt: Malin Wulvik.

Valg av nye rådsmedlemmer skjer hver høst etter skolestart. Det inviteres til allmøte for
ungdom hvor valg av nye representanter til rådet skjer. I tillegg får vi innspill fra alle på
ønsker på fremtidige aktiviteter og arangement.

Aktivitet:
Ungdomsrådet hadde et variert år med litt forskjellige aktiviteter'
o

Måsøy Ungdomsråd har vært en del av prosjektet "aktive ungdomsråd i alle
kommuner". Dette var et prosjekt i regi av Øst-Finnmark regionråd og ble avsluttet i
februar 2014.I regi av dette prosjektet var rådet i Hammerfest24-2611pä
ungdomsrådsamling for alle rådene i vest. Her besto prograÍìmet av bl.a. Presentasjon
av ungdomsrådene og hva de har jobbet med, samt: Mediekontakt, ledelse, møtekultur,
hersketeknikk.

I september 2013 var det ungdomsrådssekretær

møte pâ Polmakmoen. På denne

samlingen deltok daværende leder på forebyggende enhet Marit S. Mentzoni som
stedfortreder for sekretær Malin Wulvik

I gjennom hele prosjektperioden har

det

blitt holdt flere samlinger for både

ungdomsrådene og sekretærene (voksenkontaktene), hvor programmet har innholdt
både skolering og sosialisering.

Vedlagt lig ger sluttrapporten for pro

o

sj

ektet.

I desember 2013 ble det anangert juleball. Dette var et samarbeid mellom
ungdomsrådet og styret på Klubbl.
Det er lagt opp til at det arrangeres juleball og nyltårsball2.hvert år. Så i år skal det
¿urangeres nyttårsball.

o
o
o
o

UKM affangeres i februar måned. Ungdomsrådet er en av de som hjelper til i
forbindelse med giennomføringen av dette arrangementet.
Rusfritt 16.mai arrangement - samarbeid med forebyggende enhet og Klubbl

2 allmøter (høst og vår)
Ungdomsrådet deltok også i kartleggingsprosjektet Sjumilssteget'

Økonomi:
Budsjettet for rådet har vært pâ 40 000 k. Her har rådet vært svært sparsommelig. Med fokus
på at det ikke er god økonomi i kommunen, har de klart å bruke midlene de har hatt veldig
bra.

I budsjettet har også midler til "ungdomsfondet" vært. Rådet har de sist årene fokusert på å
være mer aktive selv og ikke bare "gi ut" penger. Det her i tillegg vært svært ñ til ingen
søknader.

Onosummerins fra sekretær/voksenkontakt

:

Deltakelsen i prosjektet "aktive ungdomsråd i alle kommuÍì.er" har vært en viktig del for
ungdomsrådet. Dette har gjort at det har blitt mer skolering i forhold til oppgaver og
muligheter i rådene, samt en har fått møte andre råd og voksenkontakter. Nå når prosjektet er
slutt ser en at det er en utfordring i forhold til å opprettholde mye av skoleringen.
Ungdomsrådet er ikke så selvdrevne som en skulle ønske, det er viktig at det er i allefall en
voksenkontakt som jobber med dem. En som er en liten pådriver og hjelper de å jobbe
selvstendig. En bør jobbe fremover med å få noen flere voksenkontakter som er tilgjengelig
og kan hjelpe.
Rådet har ikke jobbet så mye med saker

til komiteer

dette året, men fokusert på å skape trivsel

og aktiviteter innad i ungdomsgruppen. Noe som har resultert i et relativt aktivt råd på
samarbeidssiden for andre som driver med ungdomsaktiviteter. Fremover vil en også prøve å
få inn et tettere samarbeid mot de forskjellige komiteene i kommunen. Rådet vil i tillegg være
med i videre arbeid med prosjektet sjumilssteget.

Arlig rapport BOLYST
Til:

KRD

Fra: øst Finnmark Regionråd

Dato:310114

EEEI
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Kommune:
Prosiektnavn
Prosjektleder:
Leder i

Dokid: 1 4OO51 1 O (1 41 1 2O +2)
VEDLEGG - ÂRL¡c RAppoRr BoLysr

Øst Finnmark Regionråd
<Aktive ungdomsräd i alle kommuner>
Hilde Lyngedal Rollstad
Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin lngilæ

styringsgruppen

Kontaktperson i
fvlkeskommunen:
Forankring i
prosjektet(flere
muligheter)

Målog eventuelle
delmålmed
prosjektet.

Rädgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling.

o
o
o
o
o

I hvilken grad har

prosjektet nådd
eller er på vei til å
nå sine mål?

Ungdommer/ungdomsråd
Kommuner: Politisk ledelse
Regionråd
Fylkeskommunen

Målet med prosjektet er å få aktivitet i ungdomsrådene rundt i alle
Finnmarkskommuner. Ungdomsråd er noe ungdom selv har Ønsket etter
en ungdomssamling i Hammerfest i 2009. Der ønsket om
medbestemmelse og ungdomsråd var et ønske fra de kommuner som

var representert.
Ungdom skal få positive opplevelser til medvirkning og deltagelse i
lokaldemokratiet.
Større innsikt i hva som skjer på hjemplassen utenom de "kjente"
ungdomsmiljøene.
Knytte tettere bånd og kontaktlinjer til hjemkommunen og regionen.
Bevisstgj6ring om muligheter for å få arbeid etter endt utdanning.
Å bidra til større aktivitet og dermed få flere tilå komme hjem etter
endt utdanning.
Ungdom er en ressurs for å få til økt bolyst og stedsutvikling.
Ved ä gi muligheten til medbestemmelse, viser kommunene at de vilta
ungdom på alvor.
Ungdommens måte å tilnærme seg saker på, er kanskje en helt annen
en etablerte politikere, og det er en ressurs som kommunen har behov
for å dra nytte av.
Ungdomsråd i alle fylkets kommuner.
Politiske ledere i kommunene og lokalsamfunnene for å vise at ungdom er en

o
o
o
¡
.

o
¡
.

Målgrupper for
prosjektet, når
prosjektet frem til
disse?

Resultat som er
oppnådd i form
av aktiviteter
eller tiltak:

viktig ressursgruppe.
I de aller fleste kommuner har prosjektet nådd fram til de aktuelle
målgruppene. Ved kontinuerlig kontakt og oppfølging er prosjektet forankret
hos målgruppene.
Kontinuerlig påminnelse til kommuneledelsene på deres ansvar ved deltakelse
på regionrådenes møter
o t7 ungdomsråd er etablert
r Ungdomsråds samling m/ kursing- høstzOLl
o Ledersamling- vinter 20L2
o Etablert kontakt med Ung i Nordland og Ung iTroms - organene til
ungdomsdemokratiet i disse fylkene.
o Konferanse for ungdomsrådssekretærer i Nordland, Troms og Finnmarkvâren2OL2, med støtte fra Landsdelsutvalget.

Årlig rapport
Til:

BOLYST

KRD

Fra: øst Finnmark Regionråd

Dato: 310L14

.
.
o
o
¡
¡
o
o
o
¡
o
o

Vurdering av
frarndrift iforhold
tilopprinnelig
plan:

Oppnådde

resultater hvor
geografisk har
prosjektet hatt/
vil ha effekt?

Kort beskrivelse
av metodikk i

prosiektet:

Ungdomsråds samling m/ kursing-høsl2Ot2.
FB gruppe for alle ungdomsråds involverte i Finnmark, der legges det ut
info og aktuelle temaer som ungdomsrådene kan / bør engasjere seg i.
Medlem i arbeidsgruppe for det nasjonale stemmerettsjubileet.
L ungdom fra Finnmark deltok på Dialogforum mellom
ungdomsrepresentanter og barne- og likestillings- og
i n kl uderingsm iniste ren 26IL2O12.
L ungdom fra Finnmark deltok på Ungdommens storting.
Ledersamling for leder, nestleder og voksenkontakt, februar-13.
Etablerte kontakter på tvers av kommunegrenser.
Voksenkontakt/ sekretær samling med fokus på voksenrollen- høst 2013
Jobbet frem forslag til Fylkestinget angående UFT. Vedtatt etablert.
@konomiplan og organisering skal opp som sak i mai 2014 pât

fylkestinget.
Ungdomsråds samling for ungdomsrådene i Øst-Finnmark- høst 2013
Ungdomsråds samling for ungdomsrådene i Vest- Finnmark- januar

2014

Ungdomsrådskokebok, enkeltoppslagsverkom ungdomsrådsrollen.
Supplement til Håndboka for ungdomsråd Q-l1-22
-Mange av kommunene var ikke klare til å etablere ungdomsråd ved
prosjektstart. Det måtte en modningsprosess til som ble gjennomfør| av
prosjektleder.
I tillegg hadde ikke alle kommuner på plass en kontaktperson. Dette har vært

utfordrende og har tatt lengere tid.
Knappe ressurser i kommunen e gjØr at den voksenkontakten som har ansvar for
ungdomsråd, ikke bare har den oppgaven- men minst 2-3 andre oppgaver. I en
startfase for ungdomsråd kan dette være utfordrende, da det krever tid og
engasjement for å få etablert ungdomsråd.
Samtidig er det staket ut en vei som består av ungdomsråd i praksis, i hver
kommune- parallelt med kursing på det som de unge trenger av kunnskaper
innenfor demokratiarbeid.
Videre har det vært jobbet med å videreføre prosjektarbeidet, slik at arbeidet
ikke stopper opp etter endt prosjekt.
Prosjektleder har hatt utfordringer med å få kontakt med rette person i noen av
kommunene og også å få svar på henvendelser som var aktuell for
prosjektprosessen, dette har tatt unødvendig mye tid og energi.
Prosjektet har bidratt til å knytte ungdommene sammen i egen kommune og
etablert kontakt med ungdom fra andre kommuner.
På samlingene er det tatt opp aktuelle saker som omhandler all ungdom i
Finnmark. Ungdom er blitt mer engasjert i det som skjer i sin hjemkommune.
Mange ungdom som er med i ungdomsråd, har knyttet seg til et lokalt
ungdomsparti.
Med et så stort fylke, har til tider avstand og klimatiske forhold vært
utfordrende for prosjektleder - for alene å kunne ha en optimal kontakt med
ungdomsrådene kommunene.
Oppstart:
-lnnhente info ungdomsråd
-Status i Finnmark

Årlig rapport
Til:

BOLYST

KRD

Fra: øst Finnmark Regionråd

Dato:310114

-Forankre /etablere kontakter i Finnmark og i andre fylker.
-Pla nlegge gjennomføring.

Gjennomføre:
nomføre pla n la gt a ktivitet
-eta blere u ngdomsråd/ etable re nettverk/ eta blere møte plasser
-oppfølging og veiledning.

-orga nisere og gje

n

- statusrapport

Avslutte:
-planlegge veien videre
-oppfølging og veiled ning
-Sluttra pportering.

Overføringsverdi:

Stor overføringsverdi innen flere områder:
Ungdom er med i demokratiet -> Ungdom er med på å forme sin hverdag >Ungdom blir mer samfunnsengasjert-> Ungdom føler eierforhold til det som
skjer rundt dem og stoltheten over sin hjemkommune øker.
Ungdom gir tilbakemelding på at ungdomsråd har vært med på å forme dem til
lettere å kunne se hvilken retning de skal velge når de starter på sin utdanning.

Tilbakemeldinger går også på at de unge har fått tro på seg selv og dette har de
med letthet overført til andre utfordringer i hverdagen.

Ekstern

kommunikasjon
og deltakelse på
samlinger med

utgangspunkt i

prosjektet:

Engasjementet som er vekket i ungdomsråd, har med enkelhet blitt overført til
andre arenaer.
Etablert samarbeid med Ung i Nordland og Ung iTroms, som bunnet ut i
konferanse for sekretærer voksenkontakter i landsdelen. Her ble det etablert
kontakt med Barneombudet i Norge og gitt orientering om prosjektet.
Deltakelse på kurs til Høgskolen i Finnmark: Bolyst og stedsutvikling (mars
2OL2). Som følge av dette kurset, kontakt med Distriktssenteret (Steinkjer).
Ungdommens Storting i Oslo (mars 20L2)
Barne- og ungdomskonferanse ¡ Tromsø (oktober 2OL2l arrangert av
Ba rne- likestillings og inkl uderings departementet.

Kontakt/samarbeid med Ungdoms politisk utvalg i Finnmark.
Observatør

BRYC (Barents ungdomsråd)

Medlem i arrangementskomiteen for stemmerettsjubileet og grunnlovsjubileetstem merettsj u bileet's konfera nse i Alta, vå r20L3.
Møte med BLD ang lovfesting av ungdoms medvirkning ,vârZOI3.
Regnskap:

Eget regnskap blir sendt fra Vadsø kommune, som fører prosjektregnskapet.

Arlig rapport
Til:

BOLYST

KRD

Fra: øst Finnmark Regionråd

Dato: 31-01-14

Hvilke

målsettinger i
distrikts- og
regionalpolitikken
hØrer prosjektet
inn under?
Gien kort omtale
av hvordan
arbeidet er tenkt
videreført etter
prosjektets slutt

Regionalt utviklingsprogram for Finnmark fylkeskommune for perioden ?OLO20L3.

For videreføring av resultatene som er oppnådd i prosjektet, er det et klart
ønske om å få etablert en fast koordinator som har kontakt med

ungdomsrådene i kommunene. Denne bør etableres hos Finnmark
fylkeskommune som dermed kan få en kommuneovergripende oppgave.
Koordinatoren har nærmeste kontakt med Ungdommens fylkesting (UFT), når
dette blir etablert ¡ løpet av 2074.
På fylkestinget i desember 20L3, ble det vedtatt etablert Ungdommens

fylkesting (UFT) ¡ Finnmark. Med bakgrunn ifylkestingets vedtak, er dette
et viktig ledd for å videreføre det arbeidet som blir gjort i kommunale
ungdomsråd.
Rekruttering til UFT skjer fra de lokale ungdomsråd. Et vedtak om
etablering av et UFT er veldig gledelig og engasjert ungdom i kommunene
har mulighet til å være med å påvirke også på fylkesnivå. Organisering og
budsjett skal opp som sak på fylkestinget i mai 2014.
Effekt:
-@kt engasjement.

-Har gitt følelsen av at ungdom også kan påvirke og forme kommunen de bor i'
-Har lært de unge om hvordan det politiske systemet fungerer.
-Har lært de unge hvordan man løfter opp saker til rette instans.
-Har lært hvordan man bruker media, fått både positiv og negativ respons.
-Har gitt kunnskaper om at man må jobbe for å få gjennomslag med saker og
samtidig få erfare at man ikke må gi seg når det er noe man brenner for.
-Har gitt økt ansvar, både på skolen og i forhold til andre oppgaver og gjøremå|.
-Enkelte opplever forbedra karakterer.
-Har gitt Økt aktivitet blant barn og unge i enkelte kommuner
-Har gitt kunnskap om det som skjer i lokalmiljøet.
-Har gitt de unge gleden ved å kunne være med å skape noe for andre unge.
-Har gitt opplevelsen av å få positiv anerkjennelse og positiv omdømme.

Prosjektleder's
betraktninger i
prosjektet:

Ä etablere ungdomsråd, krever innsats fra flere ledd. Ungdomsråd må være
godt forankret i den politiske ledelse. Det er særs viktig å få på plass gode
rutiner, organ¡sering og mandat- for at det ikke skal være noen som helst tvil om
hvor i det politiske systemet ungdomsrådet er og hva oppgavene til
ungdomsrådet kan være. Ved å få til gode rutiner, kan man på en enkel måte

føre ungdomsrådsarven videre. Å vite hva ens oppgaver er og hvor ens rolle er i
systemet, kan absolutt være med på å øke motivasjonen og engasjementet for
det arbeidet de unge skal gjøre.

et ungdomsråd er helt klart et læringsaspekt som innebærer
mange læringsprosesser, der kunnskap og erfaring rundt demokratiet erverves

Å være med i
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og stimulerer til ytterligere engasjement. Kunnskapene de har fått, har lært dem
å ta mer ansvar i forhold til deres forpliktelser. En positiv konsekvens med
ansvar i forbindelse med ungdomsråd, er at dette også har gitt forbedra
karakterer på skolearbeidet hos enkelte. Dette er en utvikling som flere
kommuner har gitt tilbakemelding på.

Det menneskelige aspektet med ä være med i ungdomsråd har vært mange og
positive. De unge sier at de får troen på seg og får troen på at det nytter å stå
på. De får også troen på demokratiet og at det nytter å jobbe for noe de
brenner for. Dette kan være starten på deres karriere innenfor politikken, men
det viktigste er at de får følelsen av å bli hørt. Videre sier de unge at det betyr
mye at de er med på å påvirke positivt isin hjemkommune, og at dette er både
seriØst og troverdig. Oppgaven de unge gjØr- kjennes riktig og at de gjØr en
viktig samfunnsoppgave for all ungdom. Samtidig sier noen at det å være i
ungdomsråd har gjort dem mer selvstendig, de tØr å sette i gang med prosjekter
og har også fått større selvtillit- de tØr å ta ordet istørre forsamlinget ogTør
også å komme med sine meninger og argumenter.
Ungdomsrådsarbeid er som en reise i kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen
og erfaringen de unge får, kan være med på å forme de til engasjerte
sa mfunnsborgere t¡l voksenverden.
Noe av det viktigste med ungdomsrådsengasjement, er at de får muligheten til å
bidra med sin stemme på en arena som ikke er partipolitisk rettet. Dette mener
mange har vært den viktigste grunnen til at ungdomsråd er så positivt. Mange
mener det er for tidlig å knytte seg til et politisk parti som tenåring, derfor er
ungdomsråd den beste arenaen for de som vil være engasjert.
I Finnmark har vi en gledelig oppgang i engasjerte ungdom. Dette
engasjementet vil vi gjerne holde på og aller helst utvikle. Ved å etablere et
Ungdommens fylkesting og få på plass en koordinator/ rådgiver- vil dette være
med på å bygge opp arenaer for ungdomsdemokrati i hele vårt fylke.
-Det er positivt ot ungdomsråd blir etoblert i alle Finnmorks kommuner, og det
Tilbakemeldins
fra sekretærene i før ungdomsråd blir lovpålogt.
-Prosjektet har vært en direkte årsok til qt mange kommuner har fått barn og
ungdomsråd:
unges medvirkning i kommunene i Finnmark.
Har arbeidet med
-Det hor vært fint å se qt det er vilie til å sotse på ungdomsmedvirkning. Nå blir
å etablere
ungdomsråd vært det spennende å se hvordon ungdomsrådene, konskie særlig i de minste
en god strategi for kommunene, vil klore seg på egen hånd. Noe qv den gode erforingen er ot det er
viktig og ha en som driver arbeidet fremover og presser på. Det bør det også
Finnmarks
være ifremtiden.
kommuner?
-Men dette er nok også noe som trenger litt tid for å fã et feste i kulturen innod i
byråkratiet og øke betydningen ov å gi ungdommen en tydelig stemme.
-Å ¡a i gong tJR i Finnmark er en viktig verktØy for Finnmark. For å få vekst og
interesse for ungdom i Finnmark har vært en viktig og god strotegi. Tiltaket bør
bestå og gjerne utvikles slik at interesse for Finnmark som en fremtidig ørbeidsog bosted for ungdom blomstrer igjen.
-Har et inntrykk ov at ørbeidet med ungdomsråd ifylket har gitt god
grobunn for nye råd og at det er stor aktivitet i ungdomsrådene i de fleste
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kommuner.
Har en lært noe

om den samlede
innsatsen rettet
mot ungdom

-Håper alle har lært qt ungdommene er foktisk vår fremtid, og de er veldig flinke.
De vet hvor skoen trykker, og de skøl høres!
-lJngdomsrådet har kun vært i drift 1 sesong, og vi har enda en lang vei å gö før
de blir en <naturlig> del qv kommuneorganisasionen.
Sekretærfunksjonen er olfa omego idette arbeidet.
-Personlig har jeg sett hvor nØdvendig det er med en koordinator som sgrger for
å ivoreta kontakten mellom ungdomsrödene. Dette er et behov som ieg håper
man finner en løsning på ifremtiden.

-Det er ikke bore å finne grensen mellom at ungdommene skol være selvstyrte
og selvstendig- og det ã samtidig gi den førende hånden som trengs til en såpøss
unik gruppe rent oldersmessig.
-ungdommen er klor til jobbe og orbeide hardt hvis vi legger til rette for dem.
-ungdom tqr onsvor hvis vi bore gir dem siansen
- viktig og gi ungdomsråd stobile orbeidsvilkÖr., dvs. ievnlige møter (7' gong i
måneden?)
- V¡ktig ot ungdomsråd har budsiett.
- Viktig ö onsvorlig gjøre ungdommene, lo dem giøre orbeidet selv'
-Det er viktig å ha en qreno hvor mon kan få med ungdommene. Om det ikke
bestondig er i de største sokene, så blir de engasiert og ser at de kon giØre en
forskjett. De har mulighet til ã være med å bestemme, å skope noe' Viktig for
videre utvikling!
Titbakemetding fra ungdom er ot opplæringstiltok hor vært uvurderlig. Det er pù
nettverkssomlinger de hor fått ny inspirasion for å stå på Íor egen kommune'
-Vi brukte veldig long tid på planlegging og fororbeid iforkont ov etableringen.
Dette angrer vi ikke på, men det er synd at prosiektet avsluttes nå som vi er
kommet ordentlig i gong.

Er det noe som

burde vært gjort
annerledes:

-Det virker som om ungdomsrådene har fått et stØrre fokus både i
mediene og at politikerne vektlegger ungdom i hØy grød
Prosiekta rbeidet:
- Prosjektleder brukt energien kun på de kommunene som ønsket reel
medvirkning blant barn og unge.
-Prosjektleder burde etablert en prosjektgruppe, også med deltakere fra
ledelsene i kommunen- for å få et godt og nært eierforhold til prosjektmålet.
Slik at målet ble godt forankret i kommunen og for at målet og
aktivitetsinformasjonen ble spredd rundt i Finnmark av flere. Sist men ikke
minst for at prosjektet kunne fått en god mottagelse i alle kommuner.
Ungdomsrådsarbeidet í kommune:
-ungdommens fylkesting med ungdom fro de lokale ungdomsrådet burde vært
på ptoss. Det er gjennom det arbeidet de vil bli hørt nasionolt. Slik det er i dog
mener ungdom at de taper på utvikling eller blir akterut seilt det som skier i
tqndet ellers. Do med tanke på å bygge opp ungdomsrådene slik qt de oppnår
reel innflytelse og medvirkning.
-Vi brukte veldig long tid på planlegging og fororbeid iforkont ov etableringen.
Dette øngrer vi ikke på, men det er synd øt prosiektet avsluttes nð som vi er
kommet ordentlig i gong.
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for voksenkontokter hodde vært oftere, og at det
fremdeles hadde fortsott under fylkeskommunens regi.
-Skal mon jobbe for ot qlle kommuner skal ha et ungdomsråd for enhver pris?
-Skulle ønske samlinger

Eller kan mon tjene mer på å utvikle ungdomsrådene i de kommunene der vilien
til somorbeid er størst?

-Omorganisert vårt eget lokole ungdomsråd tidligere til en mindre
gruppestørrelse og hatt hyppigere møter.
I tillegg arbeidet for å øke snittalderen i ungdomsrådet og forsØkt få inn
representonter fra flere ulike instonser.
Framtids tanker.

Viktig at mon får kontinuitet i arbeidet på long sikt, ot man greier
å holde arbeidet i ungdomsrödene oppe, selv om medlemmene skiftes ut.

-At de formelle prosedyrene ikke overtor for det reelle viktige og
ungdommelige innholdet, dvs. at det skjer en byråkratisering som faktisk kanskie
vil kunne kvele innholdet i ungdomsarbeidet.

-Det er viktig at hvert eneste ungdomsråd fãr nedfelt aktiviteten, slik ot dette på
en enkel måte kan videreføres til neste ungdomsråd. På denne måten får man
også et lokaltilposset ungdomsråd og et ungdomsrãd som drives i ungdommens
ånd.

-Det må gis rom for ot ungdommene selv får lov til og definere hvordon de vil
jobbe med sokene.
-Llngdomsrådene har behov for kontinuerlig kursing, dialog og oppdatering

-lJngdomsråd bør vært orgonisert til en mindre gruppestørrelse og bør ha
hyppige møter.
-Tørre og stole pù ungdommene 700 % på tidlig tidspunkt.
-At ungdomsrådene mã

fö lov til og jobbe litt annerledes enn de voksne. Ett

ungdomsråd er IKKE ett kommunestyre!
-Som voksen kontakt/sekretær stör en mye alene. En ting er å få et ungdomsröd
opp å gö, men tettere samorbeid med qndre - do kanskje spesielt ledere i
kommunene og politikere er viktig. Opplever mon som voksen kontakt ö ikke fÔ
noe hjelp/stØtte ,blir det vonskelig å overføre engosjement til de unge.
Hvordon skol vi dø lære ungdommene ot bl.o. sqmarbeid er viktige redskoper ?
Samlinger for voksenkontakter/ sekretærer er Ønskelig og viktig for fromtiden
for å holde motivosjonen oppe- og for å dele erfaringer- og suksesshistorier.
Lovfesting av tJR er en viktig strategifor ot ungdomsrådene skol bestå i
fremtida. Pr. nå er det fritt opptil enkelte kommune å etoblere UR. I tillegg bør
det settes ov ressurser for uR orbeidet i kommunene. Ungdomsrådene bør også
ha en "korriere" linje med Ungdommens fylkesting og på nasionolt nivå
(ungdommens stort¡ng) slik at UR blir en attroktiv oreno for ungdom.
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-Håpet er ot Finnmark fylkeskommunens orbeid med ungdommens fylkesting
bærer frukter og ot i lag med ungdomsrådene fører orbeidet deres til reel
medvirkning.
-Det bØr være et system på fylkesnivå

for å følge opp hvordan de ulike

kommunene ivoretar sine ungdomsröd. Når kommunens odministrosion og
potitikere vet at dette følges opp systematisk, mö de også være bevisst på at de
ikke ignorerer ungdomsrãdene.
-At man på fylkesplon også har en person som kan ha Khonds on>

iforhold til

orbeidet som gjøres i kommunene.
-En eventuell koordinotor hor kontakt med fylkeskommunen og ungdomssotsing
utover fylkesgrensen (f.eks. ungdommens Storting og samorbeid i landsdelen)'

Tilbakemeldins fra
ledelsen

-tJngdommens fylkesting med ungdom fro de lokole ungdomsrådet burde vært
på ptass. Det er gjennom det arbeidet de vil bli hørt nasionolt. Sl¡k det er i døg
mener ungdom ot de tqper på utvikling eller blir akterut se¡lt det som skjer i
landet ellers. Do med tanke på ã bygge opp ungdomsrådene slik ot de oppnår
reel innflytelse oq medvirkning.
Kommunenes innsats:

i

kommunene:

(Her har prosjektleder-bed! om tilbakemelding fra ledelsen i
kommunene)
Hvordan har arbeidet i kommunen vært organisert for å få til et organ for
barn og unges medvirkning? På hvilken måte er de unge med i plan og
utviklingsprosesser i kommunen?

L.
2.
3.

4.

Beskriv hvordan kommunen har oppnådd reel medvirkning for
barn og unge.
Kan kommunene lage et eget budsjett for ungdommene og hvilke

rammer ønsker man å sette rundt budsjettet?
Hvilke møtepunkter er det mellom politisk ledelse og
ungdomsråd? Hvem møter hvem, hvor ofte og hvordan er møtene
organisert?
Hvilken effekt kan man se av å ha et ungdomsråd i kommunen?

Gamvik:

Hor ikke ktort ã stable på beina et ungdomsråd. IJngdomsmedvirkning skal
settes pã dagsorden snorest.
Båtsfjord:
7. Kommunestyret hor vedtott å opprette ungdomsråd og reglement
ungdomsrÔdet. Ungdommene hqr selv konstituert seg. Borne- og
unqdomslederen er deres sekretær og veileder.

for
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2. Gjennom møter med politisk ledelse, somt ot administrosionen skal sende
soker som gjelder ungdommen til ungdomsrådet er de unge i Båtsfiord.
3. Kommunestyret har bevilget 25 000,- kr til ungdomsrådet. Dette etter ønske

fra dem.
4. lngen faste møter. Vi er disponible for hverondre.
5. Her vil vi politikere og administrasjonen få konkret informasion/innspillfra
ungdommene som er vår framtid.
SØr-Varanger kommune:
7. Startet høsten 2077, ligger under basen, med koordinator 2 ungdommer fro
hver skole samt basen og kirkenes videregående skole med møter 7 gong i
måneden fro september til moi.
Ungdomsrådet vort en reqlitet etter et politisk vedtok og der vi som politiker
ønsket ot ungdommen skalfå sitt eget organ der de hadde mulighet til ð
diskutere soker som de er opptatt av.

2. IJngdomsrådet er forespurt om og delto i utformingen øv neste langtidsplan,
for de som ungdommer ivår
skolestruktur ivår
eks.
ungdomstilbudet,
har
vi
iforhold
til
dette
sett
kommune
kommune.
Blir hørt i viktige ungdomssaker ov kommunen. Fremmer selv viktige saker for
offentligheten. Media profilering har giort ungdomssoker mye mer synlig i
politiske miljøer, i skole og i offentligheten og dette hor igien ført til at
ungdomsrôdet får henvendelser utenfro fra miljøer som ønsker og ta ungdom
med pã röd.
De engosjerer seg i den soken som er viktig

Foretrede hver 3. måneder i kommunestyret, Budsiett 100 000 pr. år 60
prosjekt (utdeling) 40 000 til odm.

3.

til

4. Har jevnlige uformelle møter med politisk ledelse (kon være flere). Vi har møtt
ungdommen på deres invitasjon til å delto på møte, itillegg hor vi ungdommens
rådets kvorter i kommunestyremøte to gonger i året der ungdommen forteller
om hva som er viktige soker som de orbeider med.

5.

Det er mye stØrre fokus rundt temoer som øngår ungdom.
Vi som politikker ser at ungdommen er flinkere til å bruke den konalen som
finnes for å orbeide for sine soker. De blir gode pã å arbeide i teom og sette
fokus pã hvordan det er å være ungdom ivår kommune. Dette øt det er alle
skoler som er representert gjgr at en blir kjent med hvordan det er på de ulike
skolene.

Vadsø kommune (svar fra ungdomsrådsekretæren):
for Ungdomstinget er lagt under Ungdommens Hus.
ungdomstinget er for tiden oktivt, med representanter fra VodsØ Videregående
skole, Vodsø Ungdomsskole og Vestre Jakobselv Ungdomsskole

Ansvoret

Når det gjelder involvering i pløn og utviklingsprosesser i kommunen og

påvirkninq

i

politiske soker, så har lJngdomstinget blitt inkludert i for eksempel
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byggingen av den nye skolen i Vadsø, hvor KIJO-sief har underrettet og fått
tilbakemeldinger på prosjektet fra medlemmene itinget.
De hor ogsã blitt involvert iflere ulike saker, som for eksempel når det var snokk
om å starte opp ungdomsklubb i Vestre Jakobselv, hvor de fikk sogt sitt syn på
dette.
Vadsø kommune sendte også to representonter

fra tinget på kurs til

ungdomssomlingen iVardø 6-8.desember, som vitenker å iobbe videre med
utover året, og de skal dele med resten av Ungdomst¡nget s¡ne erforinger fra
sømlingen og det de lærte der.
Vi jobber fortsott med å bedre organisosionsformen og for å få en bedre
rekruttering av medlemmene til tinget.
tJngdomstinget har selv vedtatt ö minske ontallet medlemmer itinget, dette ble
gjort i løpet ov høsten 2073.
Dette for å kunne ha oftere møter, og for å lettere kunne ta tak i soker som
dukker opp i lþpet ov året.

Rådmannen skol også legge organiseringen av Ungdomstinget inn som en
politisk sak som skal drøftes videre i bystyret.

Porsanger:
I Porsonger er ungdomsrådsorbeidet prioritert høyt og rådet fungerer bro
ungdomsrådet deltor i somfunnsdebatten og det er bra. Her er det et
velfungerende ungdomsrÖd, litt ovhengig ov hvem som engosierer seg.
IJngdomsrådet er ¡ 2073 tildelt kr 700 000. Tilfri disposision. I 2074 er dette
beløpet sott til kr 50 000. Dette skyldes ot pengene i 2073 ikke ble brukt opp,
dermed ble deler ov dette flyttet til ungdomsklubben. Det er egentlig mye opptil
ungdommen selv hva de ønsker å giøre ut ov de ressursene som stilles til
disposisjon.

ungdomsrådet hor jevnlige møter og har fritilgøng til både ordfører og
rödmonn når de føler behov for det. De får også møter med politisk ledelse eller
rådmonn, når det er ønskelig. ltillegg hor de tilgang til møtesekretær som
bistår og tor seg qv den daglige aktiviteten.
IJngdomsrådet hqr samme sekretær som ordfører og dette skoper nærhet til
politisk miljø.
Summert opp fungerer ungdomsrådet bro ivår kommune. Men det krever ot
mon er villig til ã sette inn ressurser pã dette viktige området.
Det kon se ut som at orbeidet i ungdomsrådet er rekrutterende til politisk
arbeide.

Alta kommune (svar fra ungdomsråd sekretæren):
for drift av ungdomsrådet i Alto kommune har vært underlogt Huset
som hor hatt omtrent
Her hor det vært en

Ansvaret
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for å drifte ungdomsråd. I løpet av oktive ungdomsråd i alle
kommuners levetid hor det vært flere personer som har driftet ungdomsrådet i
15 % - 20 % stilling

fors kjel li g e pe riode r.

7. IJngdomsrådet hor blitt oppnevnt av hovedutvalget etter forslag fra to
representonter fra tidligere ungdomsråd samt to ansotte ved Huset. En liste over
medlemmer blir overrekt hovedutvolget, etter godkjenning fra en eller to i kultur
og oppvekstodministrasjonen. Hovedutvolget setter deretter opp liste over
medlemmer og varamedlemmer og vedtor denne i hovedutvalgsmøte eller

kommunestyremøte.
I 2073 ble representantene også valgt på forslag fro elevrådene på skolene i Alta
kommune, hvilket førte til at vi blant annet er godt representert over hele
sentral-Alto og hor noen medlemmer fro distriktene. ltillegg har vi et medlem
som er rullestolbruker, slik ot vi hor flere grupper representert. Vi hor i denne
omgang dessverre ingen medlemmer med minoritetsbokgrunn.
2. Kommunen innkaller representonter

fra ungdomsrådet til flere forskiellige
plon og utviklingsmØter iforskjellige ovdelinger. Blant onnet hor det vært
Ønskelig at ungdomsrådet har vært representert i prosjektet "sykkelbyen Alta"
der de har vært med pö ð bestemme hvilke tiltok som skal settes til verks for ot
Alto skal bli en mer attraktiv sykkelby. Blont annet vor de involvert i prosessen
med plasseringer av sykkeltellere.
De vor også inviten ül å delta i kollektivgruppen til Alta kommune, der
det ble diskuteft hvilke tiltok som kunne iverksettes for ot det skulle bli flere
kollektive reisende.
Jeg vet ot det er ikke alle møtene vi har hott representanter fro ungdomsrådet,
dq dette er prosjekter som har vært gjennomÍørt over flere år, men før jeg
tiltrådte som sekretær i ungdomsrådet i 2072 hor rådet vært deltakende på flere
ov møtene.
Høsten 2073 vor ungdomsrådet deloktig i kommeplanens somfunnsdel der
ungdommene kunne komme med positive og negotive sider ved det ã bo i Alto.
Det ble også fremmet mange forslog på hva som burde vært gjort i Alto for at
det skal bli et bedre sted å bo. Her kom detfrem at de blant onnet ønsket ot det
skulle være flere boliger for utleie og leiligheter i en prisklasse som gjØr at man
som førstegangsetablerer har mulighet for å bosette seg i Alta.
IJngdomsrådet Ønsker ogsã at kollektivtrqnsporten i Alto skol gå lengre

enn til klokken 21 på kvelden, prioritering ov elevboliger, sunnere mat i
kantinene og billig/grotis leie ov gymsoler for utradisjonelle idretter. I tillegg ble
det logt mye vekt på at det skolvære universell utforming i alle bygg der
ungdom ferdes, som for eksempel kino og bibliotek.
3. Ungdomsrådet i Alta har sitt eget budsjett under kulturseksjonen i
kommunen. Her har ungdommene 75 000 kroner de kan gi ut til forskjellige
tiltak som skalforbedre bolysten for ungdom i kommunen. Rommene for ot
pengene skal deles ut er ot de skol brukes til langsiktige tiltak med stor
brukergruppe.
lJngdomsrådet har blont onnet tildelt penger til en snow park i olpint onlegget,
t¡l BRA turneringen (som er en fotboll og pøintboll turnering for de som ikke er
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ser¡øse utøvere og de som ikke hor tilknytning til et offisielt idrettslag), de har
tildelt penger til å pusse opp kafeen på ungdommens hus og lignende
Her burde ungdomsrådet bruke flere resurser pö å lyse ut midler, da det ikke er

viden kjent ot ungdomsrödet sitter på penger som kan brukes til kreative og
hyggelige tiltak for ungdom. Alto ungdomsråd vil ifremtiden legge en plon på
hvordan disse pengene skol være mer tilgjengelig.

Itillegg har ungdomsrådet 75 000 kroner til å drifte rådet. Disse pengene blir
blant onnet brukt på bespisning under møtene, pÔ turer til samlinger og
lignende.

for et ungdomsråd å håndtere, men det er
et
høyere
budsjett
der
ungdommene er med og påvirke
få

For øyeblikket er pengene tilstrekkelig

alltid ønskelig

å

hvordan pengene skol brukes.

4. Ungdomsrådet i Alta hor møte og talerett i kommunestyremøtene og det er i
oll hovedsok der kommunikosjonen mellom ungdomsrådet og de politiske
lederne foregår. Ungdomsrådet møter i kommunestyret ettersom at det er soker
som interesserer ungdom og som har blitt tott opp pö forhånd i rådet. Dette har
vært f.eks. i skolesoker, kultur og ídrettsaker og sykehussaken.
Det har også vært organisert møter mellom politikerne og ungdom blant
annet før valg. Der har alle politiske parti i Alta vært representert og det har
vært en debott der ogsö andre ungdom enn ungdomsrådet har kunnet delto.
5. Effekten ov å ho et ungdomsråd i kommunen er ot det skoper engosiement
blont ungdommen. Saker som opptor ungdomsrådet opptqr ofte monge flere
også. I tillegg er ungdomsrådet en orena som skaper interesse, engasjement og
kunnskop for ungdommen til å delto i onnet organisasjonsarbeid og politisk
orbeid ifremtiden.
Det ot ungdomsrådet møter i kommunestyremøtene når det er soker som opptor
ungdom, gjØr også ot politikerne blir redde for å røre ved ting som ongår
ungdommen. Ungdomsrådet har ledere som tør å ta ordet og fortelle akkurat
hvordan de vil at ting skal være, og får derfor også gjennomslog for sine
meninger.

Hammerfest kommune (svar fra ungdomsrådsekretæren) :
7. Hommerfest kommunestyret vedtok opprettelse av Ungdomsrådet 30.03.06.
Vi har logt til rette gjennom ungdomsrådets retningslinjer for ot rådet skal ha
tole- og forslogsrett i politiske orgoner som Styret for M¡ljø- og utvikling, Styret
for kultur-, omsorg og undervisning og Kommunestyret. Ungdomsrådet kan også
fotte forslag som fremmes overfor politiske orgøner etter at disse er
sa ksbe h a n d let av u n g d omstj e neste ns od m i n istrosj o n.
Ungdomsrõdet har ønledning til å overvære politiske debqtter eksempelvis i
forbindelse med budsjettdebqttene ikommunestyret. En delgonger har
ungdomsrådet eller noen fro styret benyttet seg ov denne onledningen. Det er
opp til ungdomsrådet hvilke temaer de fremme for politikerne.
Det er ovsott midler på budsjettet som er øremerket ungdomsrådet, eksempelvis
brukes det midler til IJngdommens kulturpris, grotiskonserter/arrangement.
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2. I tröd med lovverket er det uavhengig ov Ungdomsrådet oppnevnt Born og
lJnges representant iforhold til plansaker. Tror Ungdomsrådets engosjement
hor betydd mye når det gjelder utvikling av eksempelvis tiltak i og rund nye tiltak
i og rundt Ungdommens Hus Bootleg og den aktiviteten som er tilrettelogt i
huset. De er synlig pã Focebook og i medio for øvrig. Eksempelvis har de
engasjert seg for Bowlinghall, turnholl og var en viktig påvirker da Bootleg
Backstoge ble etableft. Vet at de utad også hor engosjert seg i og rundt
srrqngementet Sommerfeber. Vært oktìv for samorbeid mellom ungdomsråd og
har ogsã gitt gaver fra overskudd orrangement de har tott som midler til
Barneavdelingo på Hammerfest Sykehus.

3.

Det er ovsqtt egne midler som Ungdomsrådet kon disponere selv på kr
75.000,-. Sekretærressurser stilles til disposisjon via onsotte i Ungdomstjenesten.

4. Det hor sporodisk vært møter mellom ungdomsrådet og politisk og
administrotiv ledelse i kommunen. Sporadisk har det også vært omvisninger på
Rådhuset der det også er fortolt om organiseringen og det politiske systemet i
kommunen. Her kan vi bliflinkere for å få tilfaste årlige møter ikke minst i
forbindelse med ot det er skifte ov Ungdomsrådets styre. Kommunen har ifor
stor grad overlott til Ungdomsrådet selv og sekretoriatet å ta initiotiv til slike

møter.
StØrstedelen ov opplæringen og arbeidet når det kommer nye styrer

i

lJngdomsrådet hor nok Ungdomstjenesten og sekretoriatet tilknyttet dem stått

for.
Når det hor ovviklet møter hor hele den politíske ledelsen (ordfører,
varoordfgrer, MU-leder og KOU-leder) i kommunen vært invitert og deltott
sommen med representonter for odministrasjonen (eksempelvis plan og
utviklingssjef). Born og unges foste og vqrorepresentont har ogsð vært invitert
nãr det hor vært avviklet slike møter.
På disse møtene sier kommunen litt om den politiske organiseringen, oktuelle
soker og hvilke muligheter ungdomsrådet har etter reglementet for å delto i den
debotten i politiske orgdner itråd med ulike politiske reglement og
retningslinjer.
5. En effekt vi ser er ot stodig yngre mennesker engasjerer seg i
samfunnsdebqtten og kommer inn i politiske orgqner. Det sitter flere unge
eksempelvis i kommunestyret og også formannskapet i Hammerfest. Noen fylte
18 i volgåret og var akkurat volgbor. Det er en forsøksordning i kommunen med
stemmerett for 16-åringer ved kommunevolg i Hammerfest og dette ønsker vi
det skal blifast. Vitror at Ungdomsrãdet kqn være en kilde til inspirosjon for å
bli oktive både i samfunnsdebotten generelt og i politiske fora.
LJngdommene er en pådriver for å etoblere og forbedre ungdomstiltok i
kommunen. Ungdommens Hus er et tiltak der ungdommene både har vært
pådrivere for å få det etoblert og skapt innhold i dette.
Kommunen hør en jobb ã gjøre for ð gi Ungdomsrådet mer reell medinnflytelse
med ot de får saker som gjelder ungdom til uttqlelse og også gir disse trygghet
for å to ordet i politiske organer. Her har vi et stykke igjen Íør vi kan si oss
tilfreds og en onnen viktig prioritert oppgqve er å få tilfoste møter mellom
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politisk og odministrativ ledelse og ungdomsrådet.
Loppa kommune(sva r fra u ngdo msrådsekretæren) :
I Loppa har vi dessverre ikke klørt å fö etablert ungdomsråd.
Etter gjentatte forsøk mô vi bare konstatere ot det ikke vor interesse
blont ungdommen vår.

for dette

Barn og unge sin representant utaler seg i saker som er relevant i röd og utvolg.
Det ovholdes møter med ungdommen i saker qv relevont betydning,
ungdommens syn legges frem i råd og utvolg.
IJngdomsklubbene i Loppa qvholder allmøte der ungdommen selv bestemmer og

prioriterer budsjettet lor kommende driftsår.
På disse møtene drgftes det også om andre tiltak som ungdommen ønsker å
gjennomføre.
Vi har ingen fast møtepunkter mellom politisk ledelse og ungdommen da vi ikke

hor etablert ungdomsråd.
Oppsummering
Etter 3år er prosjektet <aktive ungdomsråd i alle kommuner> nå over. I
prosjektet har det vist seg at de engasjerte ungdommene er der ute, men det er
viktig at det blir tilrettelagt for arenaer for å bevare engasjementet. Samtidig er
det viktig at de unge står på og tar ansvar for arbeidet i ungdomsrådet som skal
gjøres- ungdomsrådsarbeidet skal gjøres av de unge, ikke for de unge
Alle formaliteter i forhold til ungdomsråd MÄ være vedtatt, fØr den praktiske
jobben med etablering og rekruttering iverksettes. Samtidig er det viktig å ha
ungdom med i prosessene fra planlegging til gjennomfØring. Allerede der starter
prosessen med reel medvirkning og for at ungdomsråd skal gjennomføres i
ungdommens ånd.
Det bør også etableres møteplasser/ m6tepunkter for ungdomsråd og de
folkevalgte: minimum to møter i året, gjerne flere og med en agenda.
Gjerne iforhold til ungplanarbeid som kan bli en årlig handlingsplan for
ungdomssatsingen i komm unen.
Det er også viktig å ha gode stØttespillere rundt ungdomsrådet, som kan veilede
de unge og være stØttende i situasjoner som er utfordrende. StØttespillerne
rundt ungdomsrådet må ikke glemmes i hverdagen, de er et viktig ledd i det
psykososiale bildet rundt de unge. Med gode møterut¡ner både for
ungdomsrådet og for voksenkontaktene, kan ungdomsrådsarbeidet bli
motiverende og meningsfylt. På denne måten kan man få flere involvert rundt
ungdomsrådet og flere får eierforhold til ungdomsrådet og deres arbeid.

Målet med ungdomsråd er reel medvirkning og dette kan man kun oppnå ved
legge til rette for medvirkning i alle ledd som angår barn og unge.

å
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Som prosjektleder viljeg takke dagligleder i Øst Finnmark Regionråd for den
enorme støtten jeg har fått gjennom prosjekt tiden, det har betydd enormt
mye.
Videre viljeg takke ungdommene og voksenkontaktene som har lagt ned et
fantastisk arbeid, håper absolutt at dette er liv laga og at arbeidet er
begynnelsen pä et helhetlig ungdomsdemokrati i Finnmark.
Takk til de folkevalgte og ordførere som har støttet ungdommene og prosjektet,
fortsett med det - de unge politikerne trenger veiledning og løft av dere.
Takk for at jeg fikk denne muligheten å være med på veien for å bygge opp
ungdomsdemokratiet i Finnmark.

Hilsen

Hilde Lyngedal Rollstad

Prosjektleder

ØST.FTNNMARK

REGIONRÅU

Hilde Lyngedal Rollrt¿d
P,ú3iqlr1þÓ4{

Telelon: 951 gû 336

E-po*l hllOe,fyngedel.rollstad@f{k. no
F$st- ag bëËksadreBra: HbßrÍ lfurlÉôn
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Arkiv: 004 430

Tone-Hilde Faye
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Saksnr

Utvalg

Møtedato

25114

Oppvekstkomiteen

28.11.2014

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar årsmeldingen for Måsøy Kulturskole 201312014 til orientering.

Dokumenter:
Ärsmelding fra Måsøy Kulturskole 20131 2014
Innledning:
Måsøy kommune har en kulturskole med høy aktivitet og mange tilbud.

Saksutredning:
Kulturskolen har skoleåret 20l3ll4 i perioder vært uten rektor pga sykdom. Det har vært
utfordrende for lærerne som jobbet der. En har nå konstituert vikar som har samlet tråder slik
at det igjen er kontinuitet og utvikling i skolen. Veldig mange elever deltar i kulturskolen.
Noen på flere tilbud.
Kulturskolen vurderes som et svært viktig element i å fremme helse og mestring hos barn og
unge. Ikke minst med tanke på å utvikle selvfølelse og selvstendighet som de har så bruk for i
annen læring og utvikling i livet.
Kulturlivet er på mange måter så sentralt for trivsel og aktivitet i lokalsamfunnet - grunnlaget
legges ofte i kulturskolen.
Kulturskolen er også med på å forsterke omdømme til vår kommune. I møte med andre
kulturskolen i Finnmark har Måsøy en levende og sterk skole med mange tilbud. Tilbudet
gjenspeiler atvihar lærere med mangfoldig kompetanse som også ønsker å bidra ut over
grunnskoleopplæringen.

Etatssiefens/rådmannens vurdering

¡også personal- og økonomiske konsekvenserJ

fusmelding for Måsøy kulturskole tas til orientering
Vedlegg:

fusmelding Måsøy Kul¡¡rskole

Havøysund, den I 9. I

1.

14

Tone-Hilde Faye
Rådmann

Leder oppvekst- og kultursektor
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Ârsberetningen er laget med bakgrunn i aktivitet, tilbud og kompetanse
som Måsøy kulturskole besitter og tar i bruk ved tilstelninger, work shop
med mer hvor Kulturskolen er involveft

1. Statistikk:
1.1 Elevene:
Elevene er i hovedsak barn og unge

82
Antall elever:
I
Antall tilbud:
Antall elevplasser fordelt på alle tilbud: 100
Elever på venteliste høst/vår:
Vurdering:
Kulturskolen har ikke hatt fulle grupper på alle tilbudene våre i år. Vi
hadde en oversØkning på piano. Barneidrett gikk under kulturskoletimen
og p.g.a. store grupper har det vært assistent inne sammen med lærer.
Dette har vært mulig da dette var et tilbud inne i kulturskoletimen.
Det føres systematisk fravær i timen€, og generelt kan vi si at elevene
møter flittig opp til sine timer i kulturskolen.
Er elevene fraværende tar kulturskolen direkte kontakt med
foreldre/foresatte.

EIlers:
Det ble ikke kjørt noen komprimerte kurs eller work shops dette skole
året.

1.2 Personalet:
Ant.stillin ger L67 ,7o/o fordelt på B ansatte
Hvor 600/o var vakant p.g.a. sykemelding. Her kom fungerende rektor inn
fra mars 2014 i 50o/o stilling.

Vurdering:
Vi har de siste årene hatt ei stabil personalgruppe i Måsøy kulturskole. Vi
har et positivt og fleksibelt personale som gjØr en god jobb i kulturskolen
og planlegger sin undervisning i forhold til fravær slik at elevene ikke
mister timer. Dette med bakgrunn i mangel av vikar. Det har merkbart at
rektorstillingen har vært tom en god stund p.g.a sykdom. Lærerne har

3

væft overlatt mye til seg selv. Dette har fungert til en viss grad, men
over tid er ikke dette noe optimal løsning.

1.3 Eksterne samarbeidspaftnere:
Diverse samarbeidsprosjekter.
Havøysund skole:

Kulturkontoret:

Ungdomsleder/klubb:
tvlåsøy fol ke bi bl iote k:
Id rettslaget/ Svøm mekl
kjøpl bruk av tjenester.

u

UKM og Kulturuken
Rockebingen med mer,

bben / Ski kl u bb :

Sti

II

i

ngsstørrelse og

Kompetanse, fagplaner med mer.
Andre kulturskoler:
Norsk Kulturskoleråd avd. Finnmark og
Norsk Kulturskoleråd: Kompetanseheving, DrØmmestipendet
m.m.

1.4 Rammetimetall:
Vi mener at kulturskolen har brukt rammetimene på en fornuftig måte og
fått mye ut av de timene vi har til rådighet. Vi prøver å være så fleksible
som mulig, og omprioriterer ressursene i den grad vi kan for å
imøtekomme behov i forhold til interesse og sØkermasse.

2. Innhold:
2.L Orga n isasjonsutvi

kl

in

g:

Tiltak:
Skape et fellesskap for de som arbeider i Kulturskolen. T¡d til samarbeid,
planlegging og systematisk arbeid med å uWikle oss er noe vi savner.

VURDERING:
Alle har små stillinger og alle må prioritere sin jobb i skolen dette
vanskeliggjør møter med mer i forbindelse med Kulturskolen.

4

3. Utstyr, vedlikehold etc.
VURDERING:
I forhold til oversikt/merking av utstyr og annet er ikke dette fulgt opp.

4. Evaluering:
4.1 Rektor's oppsummering
Skoleåret 2013-14 har vært preget av mangel på ressurser i forhold til
rektorstillingen. Vikar var på plass mars 20L4.
Siden vikar var såpass sent på plass, ble det ikke mulig â gjøre noen
store omveltninger og komme med kurs/work shops/ prosjekter dette
skoleåret. Dette er noe som vil jobbes med neste for skole år.
Den årlige konkurransen om å komme med i Kulturskole kalenderen hvor
vi iår også fikk med en tegningfra en elev.

Ellers oppsummeres

Vi har et stabilt, fleksibelt og godt personale som alle gjør en flott
jobb til tross for små stillingsprosenter.
Vi har klart å opprettholde bredden i tilbud som vi har hatt de siste
årene.
Elevtallet er stabilt i Kulturskolen til tross for nedgang i elevtall på
Havøysund skole.
Vi har en jobb â g1øre iforhold til tilbud om samspill for piano- og
gitarelevene.
Vi kan bli flinkere til å synliggjøre elevene og elevarbeider innen de
ulike sjangre.
Profilere web siden bedre og mer.
Veien videre:
Ã forbedre noen av punktene ovenfor.
VidereuWikle kulturskolen - nye tilbud.

-
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
t4l1203
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Oppvekstkomiteen

Arkiv:

150

Møtedato
28.r1.2014

Innstilling:
Fremlagt forslag til budsjett for oppvekst- og kultursektoren tas til orientering

Dokumenter:
Forslag til budsjett for oppvekst- og kultursektoren20T5
Innledning:
Kommunens økonomi utfordrer til å redusere driftskostnader der det er mulig uten å true
kjerneoppgaver.

Saksutredning:
Oppvekstkomiteen har sammen med leder for oppvekst- og kultursektoren arbeidet med
forslag til budsjett og sett på muligheter for innsparing.
Sektoren har et stort ansvar i forhold til oppvekstmiljø og helse til kommunens barn- og unge.
Kommunen må sies å ha gode tjenester på skole, barnehage og kultursektor. Det er det viktig å
bevare. En søker derfor ä g¡øre kostnadsreduserende tiltak uten å true kvalitet og
kjerneoppgaver.
Kommunen må vedta et budsjett i balanse - og det har vært viktig älage et realistisk budsjett.
Vi må utvikle og omstille oss og det er ikke nødvendigvis eller automatisk sammenheng
mellom ressursbruk og kvalitet. Vi må søke å (obbe enda smartere>> i alle enheter. Den
pågående gjennomgangen av organisasjonen er et grunnlag for å se nærrnere på struktur/
organisering og fordeling i 2015. Slik forventes det at arbeidet med å tilpasse drift til ramme
fortsetter.
Befolkningss¿unmensetningen i kommunen endrer seg - og antall barn i skole og bamehage
går ned. Det er ikke dermed enkelt eller riktig å redusere ressursene i takt med tallene - fordi
det f.eks er forskjellige krav til årstrinn i skolen - og det er også det enkelte barns behov og
rettigheter som skal styre tilbudene.
Sektorleder har fulgt opp de signaler som ble gitt i arbeidsmøte. Det har vært nødvendig å
bruke fond - bundne fond - for å få budsjettet i balanse.
I budsjettforslaget er bl.a. følgende reduksjoner lagt inn:
Stillinger som er vakante blir ikke besatt i2015, (FE og kulturskolen). SFO Gunnarnes legges
ned fra 01.08.15, lærlingtilskudd ny lærling {ernes, reduksjon tilsvarendel stilling Havøysund
skole fra 01.08.15, betaling for skolelunsj Havøysund økes fra 10 til20 kroner pr. måltid
,foreldrebetaling SFO økes fra 01.08.15 , pc-er til skole leases i stedet for å kjøpes, tilskudd
foreninger og lag reduseres fra 100.00 til 50.000. I tillegg er en rekke summer på
forbruksposter redusert eller fi ernet.
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Det vil bli arbeidet for å etablere interkommunalt barnevernssamarbeid i 2015. Det er ikke lagt
inn kostnader i forbindelse med det. Heller ikke ressurs til koordinering av Forebyggende
Enhet.
Nytt er at ungdomsklubben er lagt inn under forebyggende enhet fra2015, alle kursmidler i
sektoren er samlet under administrasjon.
Dersom budsjettet vedtas slik det foreligger vurderes det likevel til at vi vil kunne ta vare på
kj erneoppgavene i sektoren.

Etatssiefens/rådmannens vurdering

¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Forlag til budsjett i oppvekst- og kultursektoren tas til orientering.
Vedlegg:
Forslag til budsjett for oppvekst- og kultursektoren2015.

Havøysund, den 19.11.

t\.¡Ð.d.^
Rådmann

Tone-Hilde Faye
Leder oppvekst- og kultur
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Ansvar: 2000 Kultur- og oPPvekstad ministrasjonen
Funksjon : I 20 Administrasjon
10100 Fastlønn
1

1

0900 Pensjonsinnskudd KLP
0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer

11000 Kontormateriell

0 Faglitteratur/abonnement
70 Bevertning møter/utvalg
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

11

01

111

11270 Utgiftsdekning
1 1300 Porto og frakt
1 1 330 Telefon/telefaks
1 1400 Annonse, reklame, informasjon
11500 Opplæring/kurs
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 650 Telefongodtgjørelse
1 1 7 1 0 Transportutgifter
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
12000 Driftsmidler

12080 IKT programvare
12400 Serviceavtaler
13500 Betaling tilandre kommuner
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
19500 Bruk av bundne fond
Sum funksjo n: 120 Administrasjon
Sum ansvar: 2000 Kultur' og oppvekstadministrasionen

Ansvar: 2010 ForebYggende enhet
Funksjon:201 Førskole
10100
10900
10920
1 1200

Fastlønn

Pensjonsinnskudd KLP
Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 4290 Merverdiavgift utenfor mvaloven
17290 Kompensasion moms Pålø ot i driftsregnskapet

Sum funksjon: 201 Førskole

Funksjon: 202 Grunnskole
10100 Fastlønn
10900 Pensjonsinnskudd KLP
1

0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer

11000 Kontormateriell
11

010 Faglitteratur/abonnement

1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 71 0 Transportutgifter
1

2030 Læremidler, undervisningsutstyr
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
i driftsregnskapet
17290 Kompensasion moms
Sum funksjo n: 202 Grunnskole
1

Funksjon : 21 3 VoksenopPlæring
10100 Fastlønn
10900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer

( t1 .2014

Sctsbeh-

627.500
132.000
1.700
5.000
3.000

2.000
8.000
70.000
8.000

9.000
10.000

75.000
20.000
3.000
10.000

45.000
5.000
15.000
15.000
108.000

40.000
-40.000
-25.000

618.000
120.000
0

7.000
5.000
1.000
8.000
75.000
8.000
8.000
15.000
10.000
20.000
3.000
5.000
60.000
5.000
15.000
15.000

72.000
50.000
-50.000
0

1.147.200

1.070.000

1.147.200

1.070.000

97.000
20.000
400
1.000

98.000
17.000
0
0
0
0

250
-250
118.400

11 5.000

339.000

315.000
61.000

71.000
1.700
1.000
2.000

0

1.000
1.500
1.000
-1.000

1.000
2.000
8.000
3.000
3.000
3.000
-3.000

420.200

393.000

48.500

45.000

10.000
600

9.000
0

3.000

2
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Sum funksjon: 213 VoksenoPPlæring

Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge
10100 Fastlønn
10190 Fastlønn ulemPetillegg
10300 Ekstrahjelp

0900 Pensjonsinnskudd KLP
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o'1.
12000 Driftsmidler
12080 IKT programvare
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
16300 Leieinntekter
17290 Kompensasion moms På løot i driftsresnskaPet
Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge
'l

Funksjon: 232 Forebygging - skole ' og helsetjeneste
10100 Fastlønn
10300 Ekstrahjelp
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11000 Kontormateriell
1 1 01 0 Faglitteratur/abonnement
1 1 1 00 Medisinsk forbruksmateriell
11140 Medisiner
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1270 Utgiftsdekning
1 1 330 Telefon/telefaks
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1603 Skyss/kost jordmor
1 1 71 0 Transportutgifter
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

Serviceavtaler
Betaling av fylkeskommunale tjenester
Merverdiavgift utenfor mva-loven
Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester
Apotekvarer
moms påløpt id riftsreqnskapet
17290 Kom
Sum funksjon:232 Forebygging - skole - og helsetjeneste
12400
13300
14290
16000
16040

ii

r
I

59.'f 00

54.000

216.000
45.000

0

10.000

0

45.500
1.200
4.000

0

5.000
2.000
2.000

0

2.000
-5.000

0

-2.000

0

325.700

0

451.800

423.000
5.000
82.000

5.000
95.000
1.700
1,500
500
2.000
8.000
5.000
8.000

0

0
0
0
0
0

0

1.000
5.000
2.000
10.000
8.000
12.000

1.200

0

5.000
8.000
7.000
2.500
35.000
94.000

5.000
5.000
3,000
0

-20.000

20.000
90.000
13.000
-1.000
-10.000
-13.000

715.200

660.000

91.500
19.300
355
20.000
20.000
60.000
20,000
1.000
-1.000
-150.000

354.000
71,000

81.155

425.000

494.500

509.000

20.000
-1.000

-15,000

Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial
10100
10900
10920
1 1 170
1 1200

Fastlønn

Pensjonsinnskudd KLP
Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
Bevertning møter/utvalg
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

11270 Utgiftsdekning
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
19500 Bruk av bundne fond
Sum funksjo¡:.233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

0
0
0
0
0

1.000
-1.000
0

Funksjon: 244 Barnevernstjenester
10100 Fastlønn

3

19.11.2014

1 Måsøy kommune (2015) - Ar/Periode 201 5 1 - 11

li!L'i i¡¡

,:.tr!.it--ll'Iii
,,,(o'. ir,/ 1:'t : j[9iì

10300 EkstrahjelP
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11000 Kontormateriell
1 1 01 0 Faglitteratur/abonnement
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1270 Utgiftsdekning
1 1 280 Forebyggende tiltak
11500 Opplæring/kurs
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 710 Transportutgifter
12400 Seruiceavtaler

1

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
19400 Bruk av disposisjonsfond
19500 Bruk av bundne fond
Sum funksjon:. 244 Barnevernstjenester
1

0520 Lønn støttekontakt
0550 Lønn avlastningshjem

1
1

1270 Utgiftsdekning
1 1 280 Forebyggende tiltak
1

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
i driftsreqnskapet
17290 Komoensasion moms
Sum funksjon: 251 Barneverntiltak i familien
1

Sum ansvar: 2010 Forebyggende enhet

120.000

1.700

0

1.000
1.000
3.000

1.000
1.000

4.000

2.000

Sum funksjon: 120 Administrasjon
Sum ansvar: 2020 Lærlinger

0

50.000

0

2.000
20.000
2.500
26.000

2.000
13.000
2.000

10.000

28.000
-28.000

-10.000
-50.000
-63.500
606.200

3.000
3.000

20.000
18.000
0

0

0
0

650.000

3.000
3.000
30.000
8.000
50.000

4.000

4.000

-4.000

-36.000

44.000

62.000

2.369.955

Ansvar:2020 Lærlinger
Funksjon : I 20 Administrasjon
10590 Lønn lærling
17500 Kommunale ref.

j

0

10.000
104.000

Funksjon: 251 Barneverntiltak i familien
10500 Lønn annen

1¡3r

'.'.'il' ':

2.359.000

0
0

275.000
-100.000

0

175.000

0

175.000

58.500
1,500
25.000
10,000

87.000

Ansvar: 2070 Den kulturelle skolesekken
Funksjon: 202 Grunnskole
1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 710 Transportutgifter
1

1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17000 Statlige ref.
moms påløpt idriftsreo nskapet
17290

Sum funksjon:. 202 Grunnskole

Sum ansvar: 2070 Den kulturelle skolesekken

-85,000
-10.000

0

2.000
-87.000

-2.000

0

0

0

0

73.000
15.000
53.000
10.000

72.000

Ansvar: 2080 Lunsj tilbud Havøysund skole
Funksjon: 202 Grunnskole
10100 Fastlønn
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 1153 Skolemåltid brødmat
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven

0

14.000
55.000
15.000

4
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6032 Foreldrebetaling kost
17290 Kompensasjon moms PåløPt i driftsregnskaPet
Sum funksjon:. 2O2 Grunnskole
1

Sum ansvar: 2080 Lunsj tilbud Havøysund skole

1

-10.000

-55.000
-15.000

35.000

86.000

35.000

86.000

0
0

25.000
4.000
-4.000

0

25.000

0

25.000

640.000

300.000
9.367.000
250.000
30.000
125.000
1.091.000

-106.000

Ansvar: 2081 Skolefrukt Havøysund skole
Funksjon: 202 Grunnskole
11152 Skolemåltid frukt og grønt

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
i driftsreqnskapet
17290 Kompensasion moms
Sum funksjon:. 202 Grunnskole

Sum ansvar:2081 Skolefrukt Havøysund skole

0

Ansvar: 2f00 HavøYsund skole
Funksjon: 202 Grunnskole
10100 Fastlønn
10120 Fastlønn lærere
1 0200 Vikarlønn sykevikar
10300 Ekstrahjelp
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
10910 Pensjonsinnskudd SPK
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11000 Kontormateriell
1 1001 Kopipapir
1 1 01 0 Faglitteratur/abonnement
1 1 050 Undervisningsmateriell
1 1 060 Arbeidsmateriell forming
1 1061 Mat til bruk i undervisning
1 1071 Lærebøker skolebiblioteket
1 1 1 00 Medisinsk forbruksmateriell
11140
1 1 170
1 1200
1 1225
1 1270
1 1300
1 1 330

Medisiner

Bevertning møter/utvalg
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Skoleverket næringsliv
Utgiftsdekning
Porto og frakt

Telefon/telefaks
Kommunikasjonslinje
1 1600 Skyss- og kostgodþjørelse
1 1 70 1 Ekskusjoner/leirskoler
1 1 71 0 Transportutgifter
1 1 350

11800 Strøm
11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

12000 Driftsmidler
12005 Finansiell leasing av driftmidler
1 2030 Læremidler, undervisningsutstyr
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler
12400 Serviceavtaler
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
16280 Andre inntekter
17000 Statlige ref.
17110 Statlige ref. sykepenger lærere
17120 Statlige ref. sykepenger
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet

8,997.300
140.000

232.000
134.500
1.350.000
34.000
15.000
7.000
9.000
50.000
15.000
12.000
1.000
500
1.000
2.000
10.000
2.000
100.000
3.500
18.000
38.000
1 10.000
8.000
7.000
0

5.000
0

5.000
40.000
35.000
75.000
80.000
-5.000
-482.000
-120.000
-20.000
-80.000

0

15.000
12.000
9.000
50.000
20.000
15,000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
3.000
5.000
5.000
15.000
30.000
20.000
8.000
7.000
3.000
15.000
5.000
5.000
50.000
25.000
65.000
100.000
-5.000
-50.000
-10.000
-400.000
-100.000
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17700 Andre ref, (private)
19500 Bruk av bundne fond

Sum funksjon: 202 Grunnskole

{i

-100.000

-145.000
-80.000

11.244.800

0

10.990.000

Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss

11800 Strøm

I 1960 Kommunale eiendomsavgifter
12000 Driftsmidler
12400 Serviceavtaler
1 2550 Vedlikeholdsmateriell utearealer
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17120 Statlige ref. sykepenger
17290 Kompe nsasjon moms påløpt i driftsregnskapet
Sum funksjon:222 Skolelokaler og skyss
Sum ansvar:.2100 Havøysund skole

658.000

30.000
632.000

10.000
138.000

123.000

3.200
4.000
75.000

5,000
60.000

0

0200 Vikarlønn sykevikar
10750 Fastlønn renholder
10751 Lønn ekstrahjelp renholder
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1 260 Renholdsmateriell
1 1 330 Telefon/telefaks
1 1 670 Klesgodtgjørelse
1

0

0

1.000

0

3.000
800.000
250.000

3.000
760.000
150.000
5.000
75.000
2.000
250.000
-5.000
-250.000

0

35.000
5.000

250.000
-40.000
-250.000
1.942.200

f .840.000

13.187.000

12.830.000

.183.000
10.000
10.000
177.500
1.500
1.000
10.000

1.157.000
80.000

Ansvar: 2120 Gunnarnes skole
Funksjon: 202 Grunnskole
10120 Fastlønn lærere
1 0200 Vikarlønn sykevikar
10300 Ekstrahjelp
10910 Pensjonsinnskudd SPK
11000 Kontormateriell
1 1 01 0 Faglitteratur/abonnement
1 1 050 Undervisningsmateriell
1 I 060 Arbeidsmateriell forming
1 1061 Mat til bruk i undervisning
1 1 152 Skolemåltid frukt og grønt
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1270 Utgiftsdekning
1 1300 Porto og frakt
1 1 330 Telefon/telefaks
1 171 0 Transportutgifter
12000 Driftsmidler
1 2030 Læremidler, undervisningsutstyr
17120 Statlige ref. sykepenger
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
19500 Bruk av bundne fond
Sum funksjon:. 202 Grunnskole

Funksjon:

21

1

2.000
1.500
1.000

6.000
15.000
500

6.000
10.000
0

8.000

-6.000
-6.000
-40.000

1.391.000

0

135.000
1.000
2,000
10.000
2.000
1.000
1.000
6.000
1.000
1.000
6.000
1.000
1.000
10.000
-200.000
0
0

1.215.000

5 Skolefritidstilbud

10100 Fastlønn
lO24OYikarlønn annen
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1 060 Arbeidsmateriell forming

61.500
40.000

118.000

13.000
700
2.000

23.000

0

0

2.000

6
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11150 Matvarer
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
1 6032 Foreldrebetaling kost
1 6050 Foreldrebetaling oPPhold
17100 Statlige ref. svangerskaP
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsresnskapet
Sum funksjon: 215 Skolefritidstilbud

irf j
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i

1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
0

-3.000
-18.000
-40.000
-1.000
57.200

105.000

142.500
30.000

137.000
23.000

0

-40.000
0

-1.000

Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss
10750 Fastlønn renholder

10900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
11670 Klesgodþjørelse
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidle(ikke oppg plikt)
11800 Strøm
1 1960 Kommunale eiendomsavgifter
12400 Serviceavtaler

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
16300 Leieinntekter
moms påløpt id riftsreqnskapet
17290
Sum funksjon:222 Skolelokaler og skyss
1

Sum ansvar:2120 Gunnarnes skole

800

0

0

3.000

400
23.000
14.000
16.000
1.000
9.000

-2.000
-9.000
225.700

1.673.900

0

25.000
15.000
14.000
3.000
0
0
0

220.000
1.540.000

Ansvar: 2130 lngøy skole
Funksjon: 202 Grunnskole
10120 Fastlønn lærere
1 0910 Pensjonsinnskudd SPK
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11000 Kontormateriell
1 1 050 Undervisningsmateriell
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1 330 Telefon/telefaks
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
12400 Serviceavtaler
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
moms pål øpt i driftsregnskapet
17290Kom
n:
202
Grunnskole
Sum funksjo

420.000
63.000

801.000
93.000

650

0

2.000

2.000
1.000
2.000
3.000
1.000
3.000
5.000
-5.000

1.000
2.000
1.000
1.000
0

2.000
-2.000
490.650

906.000

Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss
17.000
23.000
1.000

10750 Fastlønn renholder
I 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 1 260 Renholdsmateriell
11700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidle(ikke oppg plikt)

59.000

2.000

6.000

11800 Strøm

35.000
5.000
10.000

1960 Kommunale eiendomsavgifter
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
moms påløpt i driftsregnskapet
17290 Ko

1

Sum funksjon:222 Skolelokaler og skyss

Sum ansvar: 2130 lngøy skole

12.500
1.000

1

-10.000

100.000
15.000
70.000
-70.000

114.500

262.000

605.1 50

1.168.000

Ansvar: 2140 Måsøy skole
Funksjon: 202 Grunnskole
7
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10120 Fastlønn lærere
1 0200 Vikarlønn sykevikar
1 091 0 Pensjonsinnskudd SPK
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
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101.200

800.000
30.000
99.000

2.400

0

11000 Kontormateriell
1 1 01 0 Faglitteratur/abonnement

1.000
1.500

050 Undervisningsmateriell

2.000

2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
4.000
8.000
1.000
2.000

11

1061 Mat til bruk i undervisning
1 1 152 Skolemåltid frukt og grønt
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1330 Telefon/telefaks
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 71 0 Transportutgifter
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

1

2030 Læremidler, undervisningsutstyr
4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17120 Statlige ref. sykepenger
17290
moms påløpt i driftsregnskaPet
1
1

Sum funksjo n: 202 Grunnskole

1.000
1.000
10.000

6.000
1.000

2.000
2.500
2.000
4.000
-20.000
-4.000

-6.000

808.600

954.000

0

10.000
130.000
25.000

0

2.000
6.000
0

Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss
0200 Vikarlønn sykevikar
10750 Fastlønn renholder
I 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1

10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1 260 Renholdsmateriell
1 1700 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt)
11800 Strøm
1 1900 Husleie
I 1960 Kommunale eiendomsavgifter
12400 Serviceavtaler

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
moms påløpt i driftsregnskapet
17290
Sum funksjon:222 Skolelokaler og skyss
1

Sum ansvar: 2140 Måsøy skole

135.000

28.500
700
1.000
8.000
55.000
0

15.000
5.000

0

15.000
5.000
70.000
50.000
12.000
18.000
25.000
-25.000

20.000
-20.000
248.200

335.000

1.056.800

1.289.000

282.500
42.400

262.000

Ansvar: 2150 Fellesutg./annen spes. underv.
Funksjon: 202 Grunnskole
10120
1 0910
10920
11020

Fastlønn lærere
Pensjonsinnskudd SPK
Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
lT - materiell

11070 L¿erebøker
1 1223 Hospitering elever
1 1270 Utgiftsdekning

11500 Opplæring/kurs
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 701 Ekskusjoner/leirskoler
1 1710 Transportutgifter
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
12005 Finansiell leasing av driftmidler
12080 IKT programvare
13500 Betaling tilandre kommuner
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17002 Statlige ref. leirskole

900
5.000

65.000
0

8.000
0

10.000
30.000
3.000
23.000
105.000
20.000
0

31.000
0

5.000
85.000
2.000
8.000
20.000
20.000
50.000
1.000
2.000
0

50.000
10.000

18.000

0

-13.000

-13.000

I
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17290 Kompensasjon moms påløpt idriftsreg nskapet
19500 Bruk av bundne fond

Sum funksjo n: 202 Grunnskole
Sum ansvar: 2150 Fellesutg./annen spes. underv.

Ansvar: 2200 Skolefritidsordninger (sfo)
Funksjon : 21 5 Skolefritidstilbud
10100 Fastlønn

0200 Vikarlønn sykevikar
10900 Pensjonsinnskudd KLP
10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1 050 Undervisningsmateriell
1 1 060 Arbeidsmateriell forming
1

11150
1 1 152
11200
11670

t:.i

I

i

ri
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Skolemåltid frukt og grønt
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Klesgodþjørelse
1 2030 Læremidler, undervisningsutstyr
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
1 6032 Foreldrebetaling kost
1 6050 Foreldrebetaling oPPhold
17120 Statlige ref. sykePenger
17290 Kompensasjon moms

i driftsregnskapet

Sum funksjo n: 215 Skolefritidstilbud
Sum ansvar: 2200 Skolefritidsordninger (sfo)

l:.1 t:1

'')):

í
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0
0

-18.000
-74.781
507.019

533.000

507.019

533.000

595.500
20.000

602.000

125.000

117.000

0

2.800

0

0

1.000
2.000
7.000
5.000
1.000
3.000
2.000

1.000

20.000

Matvarer

ilr I ¡r

5.000

8.000
4.000
0

3.500
-25.000
-200.000
-15.000
-3.500

0

-20.000
-170.000
0
0

541.300

550.000

541.300

550.000

352.000
1.500
54.000
1.500
3.000

335.000

Ansvar: 2260 Voksenopplæring fremmedspråkelige
Funksjon: 213 Voksenopplæring
10120 Fastlønn lærere
1 0290 Vikarlønn ulempetillegg
1 091 0 Pensjonsinnskudd SPK
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11

050 Undervisningsmateriell

1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 2030 L¿eremidler, undervisningsutstyr
1

1

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven

4.000
3.000
15.000
3.000

-600.000

17000 Statlige ref.

moms påløpt

id riftsreqnskapet

17290
Sum funksjon= 213 Voksenopplæring

Sum ansvar: 2260 Voksenopplæring fremmedspråkelige

0

40.000
0

3.000
3.000
0
10.000
8.000
-600.000

-3.000

-8.000

-166.000

-209.000

-166.000

-209.000

437.500

424.O00
50.000

Ansvar:2300 VGS. filial HavøYsund
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
10120 Fastlønn lærere
10910 Pensjonsinnskudd SPK
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1 330 Telefon/telefaks
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
12005 Finansiell leasing av driftmidler
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
17300 Fylkeskom. ref.

65.700
1.300
2.000
2.000
25.000
8.000
-8.000
-533.500

0

3.000
0
20.000
11.000
-1 1.000
-500.000

9
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Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
Sum ansvar: 2300 VGS. filial Havøysund
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0

-3.000

0

-3.000

Ansvar:2301 LOSA - kommunale utgifter
Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
Telefon/telefaks
12200 Operasjonell leasing av driftsmidler
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsreqnskapet
Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
1 1 330

Sum ansvar:2301 LOSA - kommunale utgifter

1.500

0

25.000
8.000
-8,000
26.500

22000

26.500

22.000

296.000
248.000

56.000
671.000
5.000
11.000
92.000

0
0

22.000

Ansvar: 2400 Kulturskolen
Funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler
10100 Fastlønn
10120 Fastlønn lærere
1 0200 Vikarlønn sykevikar
10900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0910 Pensjonsinnskudd SPK
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11000 Kontormateriell
1 1 01 0 Faglitteratur/abonnement
1 1 050 Undervisningsmateriell
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
11201 l\øp av tjenester
1

1270 Utgiftsdekning

11500 Opplæring/kurs
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
12000 Driftsmidler
1 2030 Læremidler, undervisningsutstyr
I 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
1 6050 Foreldrebetaling opphold
16280 Andre inntekter
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
17700 Andre ref. (private)
19500 Bruk av bundne fond
Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler

Sum ansvar: 2400 Kulturskolen

0

62.200
37.200
2.800
2.000
1.000

6.000
5.000
196.300

3.000
0

3.000
12.000
0

4.000
4.000
-70.000
-5.000
-4.000
0

0

5.000
2.000
3.000
15.000
150.000
6.000
2.000
3.000
10.000
2.000

4.000
0

-85.000
-5,000
0
-40.000

-30.000
773.500

907.000

773.500

907.000

219.400

192.000
38.000

0

Ansvar: 2420 Kultur
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter
10100 Fastlønn

0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1220 Kulturtiltak kulturuka
1 1400 Annonse, reklame, informasjon
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre
16280 Andre inntekter
1 6290 Billettinntekter
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet

1

46.000
700

0

50.000

50.000
2.000
3.000
10.000

1.000

L000
13.000

50.000
-15.000
-10.000
-13.000

0

0
0

-10.000
10

1 Måsøy kommune (2015) - Ar/Periode 20151 - 11

19.11.2014
ilr¡(,ii:lr:J;ll

,lil
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter
Sum ansvar: 2420 Kultur

'
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343.100

285.000

343.100

285.000

0

-25.000
-25.000

Ansvar: 2421 Kultur og kunstformidling
Funksjon: I 20 Administrasion
16280 Andre inntekter
Sum funksjon: 120 Administrasjon

Funksjon : 385 Andre kulturaktiviteter
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
14700 Tilskudd til lag/foreninger og andre
16280 Andre inntekter
1 6290 Billettinntekter
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
18300 Overf. fra fvlkeskommuner
Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter

Sum ansvar:2421 Kultur og kunstformidling

0

0

5.000
100.000
-55.000
-20.000
-5.000
-30.000
.5.000

0

-30.000

70.000

40.000

0
0

0
0
0
0

Ansvar: 2422 Den kulturelle spaserstokken
Funksjon : 385 Andre kulturaktiviteter
11270 Utgiftsdekning
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
11

71 0

Transportutgifter

13710!\øp av tjenester fra private
4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
16280 Andre inntekter
1 6290 Billettinntekter
17000 Statlige ref.
17290 Kompensasjon moms pålø pt i driftsreqnskapet

1

3.000

0

0

10.000
30.000

27.000
4.000

0

0

-80.000

-10.000
-90.000

0
0

-4.000

0

0

0

0

0

Fastlønn
Fastlønn ulempetillegg
Ekstrahjelp
Pensjonsinnskudd KLP

0
0
0

199.000
42.O00
10.000
39.000

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
Driftsmidler
IKT programvare

0

4.000

0
0
0

5.000
2.000
2.000

0

303.000

0

303.000

3.000
3.500
1.500
3.000
5.000

5.000
5.000
1.000

Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter
Sum ansvar : 2422 Den kulturelle spaserstokken

Ansvar: 2450 Ungdomsklubben
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge
10100
10190
10300
10900
11200
11950
12000
12080

Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge
Sum ansvar: 2450 Ungdomsklubben

0

Ansvar: 2460 Ungdomsrådet
Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge
0830 Møtegodtgjørelse
170 Bevertning møter/utvalg
11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1

11

1270 Utgiftsdekning
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1

0

5.000

11
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1 1 710

Transportutgifter

11900 Husleie

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
1 47 22 Bidrag til and re formål
1 6290 Billettinntekter
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
1

Sum funksjon:231 Aktivitetstilbud barn og unge
Sum ansvar: 2460 Ungdomsrådet

2.000

'::.,,

írl:,if:rii
;1ù'i ';

0

2.000
2.000

1.500
10.000

20.000

0

-1.500
-1.500

0

26.500

40.000

26.500

40.000

5.074.500

4.751.000
80.000

0

Ansvar: 2500 Høtten barnehage
Funksjon: 201 Førskole
10100 Fastlønn
1 0200 Vikarlønn sykevikar
lO240Yikarlønn annen
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11000 Kontormateriell

010 Faglitteratur/abonnement
11020 lT - materiell
1 1060 Arbeidsmateriell forming
11

11140
11150
1 1 170
11200

Medisiner
Matvarer

Bevertning møter/utvalg
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester

1 1 260

Renholdsmateriell
1270 Utgiftsdekning
11300 Porto og frakt
1 1 330 Telefon/telefaks
1

1 1 350

Kommunikasjonslinje
11500 Opplæring/kurs
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 670 Klesgodtgjørelse
1 171 0 Transportutgifter
1 2030 Læremidler, undervisningsutstyr
12400 Serviceavtaler
13500 Betaling tilandre kommuner
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
16031 Kaffe/te-trekk

6032 Foreldrebetaling kost
16035 Salg av mat til ansatte
1 6050 Foreldrebetaling opphold
16280 Andre inntekter
17000 Statlige ref.
17120 Statlige ref. sykepenger
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
17300 Fylkeskom. ref.
17700 Andre ref. (private)
19400 Bruk av disposisjonsfond
19500 Bruk av bundne fond
1

Sum funksjon: 201 Førskole

180.000
149.000

1.066.000
20.400
5.000
8.000
0

5.000
1.000
125.000

2.000
25.000
0

10.000
1.000

7.000
38.000
10.000
15.000

1s.000
3.000
15.000

36.000
39.000
60.000
0

-100.000
-25.000
-1.000.000
-60.000
-645.000
-180.000
-60.000
-4.000
-4.000
-22.950
0

4.808.950

0

921.000
0

10.000
10.000
1.000
5.000
1.000
1 10.000
2.000
10.000
10.000
2.000
1.000
7.000
35.000
6.000
15.000
15.000
1.000
18.000
0

36.000
59.000
-5.000
-120.000
-20.000
-1.100.000
-20.000
0

-100.000
-59.000
-4.000
-4.000
0

-616.000

4.058.000

Funksjon: 221 Fø¡skolelokaler og skyss
0200 Vikarlønn sykevikar
10660 Lønn rundvask
10750 Fastlønn renholder
1

5.000
10.000

293.500

10.000
8.000
289.000
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0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1 260 Renholdsmateriell
1 1 670 Klesgodtgjørelse
1

11800 Strøm
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l,
1 1 960 Kommunale eiendomsavgifter
1 2350 Vedlikehold utearealer
12400 Serviceavtaler

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
16035 Salg av mat til ansatte
16300 Leieinntekter

moms påløpt i driftsregnskapet
17290Kom
Sum funksjon:.221 Fø¡skolelokaler og skyss
Sum ansvar:2500 Høtten barnehage

'¡¡111;'

61.700
1.400
10.000

38.000
2.000
100.000
0

70.000
5.000
0

30.000
0

;lìr,(,1[.]í,),j
) t ) t,t.a

56.000
0

10.000
30.000
'2.000
100.000
3.000
60.000
5.000
50.000
106.000
-2.000
-2.000

-2.000
-30.000

-'106.000

594.600

619.000

5.403.550

4.677.000

Ansvar: 2650 Havøysund samfunnshus
Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter
1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
12000 Driftsmidler
1 4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
1

5.000

0

15.000

5.000
2.000

2.000
-20.000
-2.000

-2.000

Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter

0

5.000

Sum ansvar: 2650 Havøysund samfunnshus

0

5.000

644.200

596.000
10.000
116.000

16300 Leieinntekter
17290 Kompe nsasion moms påløpt i driftsregnskapet

0

Ansvar: 2700 Måsøy folkebibliotek
Funksjon: 370 Bibliotek
10100 Fastlønn
10190 Fastlønn ulempetillegg
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1 0920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer
11000 Kontormateriell
1 1 0 1 0 Faglitteratur/abonnement
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1270 Utgiftsdekning
1 1300 Porto og frakt
1 1 330 Telefon/telefaks
1 1 350 Kommunikasjonslinje
11500 Opplæring/kurs
1 1600 Skyss- og kostgodtgjørelse
1 1 710 Transportutgifter
11800 Strøm
1 1900 Husleie
1 1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.

12000 Driftsmidler
1 2050 Biblioteket bøker
1 2051 Abonnement fagtidsskrifter
12052 Biblioteket video, cd, cd-rom
12400 Serviceavtaler
14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17290 Kompensasjon moms påløpt i drifisregnskapet
17700 Andre ref. (private)

10.000
135.000

2.600
3.000

0

3.000
150.000

4.000
1.000
5.000
6.000
10.000
3.000
40.000
3.000
3.000
3.000
100.000

300.000

221.000

1.000

5.000
3.000
12.000

3.000
38.000
0

3.000

10.000
50,000

75,000
16.000

5.000
60.000
60.000
-60.000
-10.000

0

50.000
50.000
30.000
5.000
60.000
45.000
-45.000
-10.000
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19500 Bruk av bundne fond
Sum funksjon: 370 Bibliotek

Sum ansvar: 2700 Måsøy folkebibliotek

-75.000

0

1.443.800

L306.000

1.443.800

1.306.000

276.000
276.000

265.000

276.000

265.000

40.000
5.000
200.000

50.000
6.000
140.000
1.000
12.000
20.000
61.000
-65.000
-61.000

Ansvar: 2750 Måsøy museum
Funksjon: 375 Museer
13500 Betaling til andre kommuner
Sum funksjon: 375 Museer
Sum ansvar: 2750 Måsøy museum

265.000

Ansvar: 2800 Polarhallen
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
0750 Fastlønn renholder
1 0900 Pensjonsinnskudd KLP
1

11800 Strøm
1 1 910 Festeavgift
1 1960 Kommunale eiendomsavgifter
12400 Serviceavtaler
1

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven

16300 Leieinntekter
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsreqnskapet

Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
Sum ansvar: 2800 Polarhallen

1.000
10.000

20.000
61.000
-50.000
-61.000
226.000

f 64.000

226.000

164.000

40.000
5.000
2.000
7.000
5.000
3.000
-3.000

50.000
10.000
5.000

59.000

74.000

59.000

74.000

Ansvar: 2810 Svømmehallen
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
10750 Fastlønn renholder
10900 Pensjonsinnskudd KLP
1 1200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
1 1231 Kjemikalier/vegsalt
1

1260 Renholdsmateriell

4290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
1

Sum ansvar: 2810 Svømmehallen

TOTALT

29.535.274

4.000
5.000
6.000
-6.000

29.431.000
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