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MASøYKOMMUNE

Ut-valg

}!øTEINNKALLING

Oppvekstkomi-teen
Møtested: Møterom helse /oppvekst
Tid: 10:00
Møtedato: 01.0 6.20t5
:

Representantene innkalles herved. Eventuelfe forfall- bes meldt
snarest, og senest innen fredag 29.05.15 til tlf '18 42 40 02.
Vararepresentantene skal bare mØte etter særskílt innkalling.
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Ånsvrnr,DlNc MÄ.sØy FoLKEBTBLTOTEK
Saksbehandler:

Tone-Hilde Faye
t41726

Arkivsaksnr.:

Saksnr.:
t3l14

Utvalg

l lts

Oppvekstkomiteen
Oppvekstkomiteen

2014

Arkiv: C60

Møtedato
28.05.2014
01.06.2015

Innstilling:
Oppvekstkomiteen tar ÄrsmeldingfraMåsøy folkebibliotek2014 til orientering

Dokumenter:

1. fusmelding

Måsøy folkebibliotek 2014

Innledning:
2014 var et helt spesielt år for Måsøy folkebibliotek fordi det meste av äret har gått til å
opprettholde en minimal bibliotekdrift, forberede og innrede lokaler med tanke på å åpne et
flunkende nytt bibliotek med digitalt klasserom.

Saksutredning:
Etableringen av nylt folkebibliotek tok lenger tid enn planlagt på grunn av bygningsmessige
endringer og utfordringer. Til gjengjeld har kommunen åpnet et bibliotek som er sentralt
beliggende, innholdsrikt og innbydende for publikum.
Med provisorisk drift og uten eget lokale de siste 2,5 årrene har det vært mye å reetablere i
tillegg til å starte en tidsriktig og moderne drift. At banken som flyttet ut av lokalene etterlot
brukte, men veldig brukbare møbler og innventar til kommunen muliggjorde at vi kunne
innrede hensiktsmessig og pent innenfor nøktern ramme.
Det er ambisjoner om at Måsøy folkebibliotek i fortsettelsen skal være et aktivt element i
kulturlivct og folkeopplysning for alle innbyggere i kommunen. Vi ser at barn og unge
umiddelbart tok tilbudet i bruk - og mange har gitt utrykk for at de hadde ventet særdeles
lenge på et bibliotek i full drift igjen fordi de opplever det er betydningsfullt for deres trivsel.

Vedlegg:

1. fusmelding
Havøysund, den

Måsøy folkebibliotek.

2 1.05.

1
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Måsøy folkebibliotek 2014
Formelle rammebetingelser:
Bibliotekets overordnede mål ligger i Lov om folkebiblioteþ $ 1 Målsetting som sier:

.

.
.

<Folkebibliotekene skal ha ti loppgave å fremme opplysning, utdanning og annen
kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier
gratis til disposisjon for alle som i landet fast eller midlertidig.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og
debatt
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet,
allsidighet o g aktualitet.
Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.
Folkebiblioteket er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.>>

l.

Økonomi

.
o

Driftsutgifter
Lønn m.m.
B økerlmedi a/tidskrift er
Andre utgifter:
(husleie,lisensavt,strøm,komm.linj e,drift smidler,serv. avtaler)
lnvestering

Regnskap

Budsjett 2015

2014
635600
s1400
267100

644200
96000
608000

til nylt lokale:

Biblioteket fikk kr. 300.000 disponibelt til investerirLgav nytt inventar.
Det ble innhentet anbud(etter gjeldene regler for investering i forhold til kronebeløp)
på inventar og utstyr.
på inventar og utstyr. Vi valgte da BS
eurobib på bakgrunn av komplett levering og best pris.

Vi filJ< inn tilbud fra tre forskjellige tilbydere
Innkjøp fra BS eurobib:

-

Ny slcranke
Nye reoler(til begge etasjene)
Bibliotekskilt
Boktralle
Møbler til lese/bamelcroken
Billedbokkasser
Utstillingsstativer
Merkingsutstyr
Diverse kontorutstyr og annet

Andre ínnþøp I oppgraderinger som ble foretatt:
- Skrankepc
- Pc bord og stoler (for brukerne)

1

Kaffemaskin
Oppgradering av fagsystemet fra MM2 til MM3

Tilvekst
Bøker/media st2
Tallet er inkl. bøker fra Nors kultunåd

2. VIRKSOMHET
Utlån
Tot.utlan
Fiernlån
Bam
Voksne
391
50
204
143
Utlånet startet 1, 5.L2 på åpningsdagen,for publikum meldingsåret
Besøk
324
Vi startet opp tellinga av besøkende fra 15.12 i meldingsåret. Besøk av flere skoleklasser
gjorde at besøkstallet ble sâhøytpå kort tid.

i

Informas
74 henvendelser

Tallet viser spørsmål og andre henvendelser fra brukerne fra75.12 i meldingsåret

Flerkulturelle tj enester

o
o

:

Litteratur og media på ni ulike språk
Pc for innhentirLg av info om/fra kommunen

Aktivitet:

.
.
o

Åpning a.¡ biblioteket for brukerne l5.desember
Omvisning/informasjon for skoleklasser og brukere generelt
Barnehagebesøk

Elever på leit etter l¡tteratur

2

I

MøtE
Januar

Fagmøte på Porsanger bibliotek
Äpning digitalt klasserom i Hasvik
Bibliotekledermøte i Honningsvåg

April
Oktober

Grunnkurs MM3 iOslo
+ div. møter i regi av organisasjonen

o
o
o

Ledermøter i oppvekstsektoren
Møter i regi av Måsøykommune
Møter i forbindelse med etablering av biblioteket

På Fruholmen

fyr i forbindelse med ledermøte päIngøy

.,''t

Bilde tatt

fua

r"444ífr

Fruholmen fyr

3

i Strandgt.

158

Bibliotekåret20l{ har bestått av forberedelser

og

innflytting i nye lokaler i Strandgt.

1,58.

Det ble mange møter og forsinkelser før kommunen endelig kurure overta biblioteklokalet
27.oktober.
Fortsatt var det en del mindre arbeid som gjenstod, blant annet ferdigstilling av det digitale
klasserommet.
Iruike 44114 startet vi med overflytting av utstyr som var laget i det gamle Hygronorbygget.

Lokalet ble pusset opp og nylt ventilasjonsanlegg ble installert. Det ble også etablert digitalt
klasserom i biblioteket, noe som biblioteksjefen også hadde ansvar for.
Frem til den uoffrsielle åpningen av biblioteket l5.desember, ble det jobbet dag og natt for å
rekke å få bibliotekef så passetlar at vi-lenne-slaÍtc utlauel. D_ol-h¿ddç-abs,o=luit yæ-rt bdrov- ,
for lengre tid til å installere og organisere oss i biblioteket. Biblioteket hadde inntil innflytting
vært ute av drift i minst 2,5 âr, og det sier seg selv at det var et voldsomt opplegg som skulle
startes opp igjen pä alle områder. Ikhe minst å fä pakket opp, montert og plassert alt av
inventar og utstyr hensiktsmessig.

biblioteklokale som byr på god lagringsplass, eget møterom, eget klasserom for
digital møtevirksomhet/undervisning og egen avdeling for Nordnorsk/lokal litteratur. Lokalet
er brukervennlig og har egen kaffe/lese/tidsskrifts hjøme som er mye brukt.

Vi har fått

et

God hjelp i en travel tid@

Flere gode hjeþere...

Jul på biblioteket!

Ny skanken(hev/senk opplegg)

4

PLAI\ FOR 2015

r
o
o
o
o
o
o

Ferdigstilling av revidert samarbeidsavtale med skolen
Samarbeid med Måsøy mus

Oppstart bruk av Nasjonalt lanekort
Oppstart utlan e-bøker
Fast opplegg forbarnehagen
Div.kulturellearrangement
Ta i bruk det digitale klasserommet til formidlingsopplegg og ar¡ret

Måsøy folkebibliotek har som mål å gi kommunens innbyggere den best mulige
bibliotektjenesten innenfor de økonomiske rammer som gis!
Havøysund,

20r5

æ"-^
Biblioteksjef

5

Sak 8/15

KULTURMIDDLER 2015

Saksbehandler:

Malin Sjursen V/ulvik

Arkivsaksnr.:

rsl4

Arl<w:223

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

slts

Formannskapet
Oppvekstkomiteen

19.01.2015
01.06.2015

8/1s

Innstilling
Kulturmidlene tildeles i henhold til vedlagte forslag.

Dokumenter:

Innledning:
Kulturbegrepet er et vanskelig begrep å avklare presist.
Ifølge retningslinjene for tildeling av kulturmidler er målet med tildelingen å skape økt
kulturaktivitet i kommunen, gjennom tilbud som i hovedsak skal være åpent for alle.
Det kom inn i a1t 8 søknader.
Saksutredning:
Økonomisk støtte kan gis til alle lag, foreninger og enkelçersoner som driver kulturell
virksomhet - fortrinnsvis i Måsøy kommune. Unntatt fra stønadsordningen er bl.a. kommunale
institusjoner.
Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. I budsjettet for 2015 ble tilskudd til lag,
foreninger og andre redusert fra kr. 100 000 til kr. 50 000,-. Dette er posten som blir benyttet
til kulturmidler.
I føLge vedtatte retningslinj er utgtrør bidrag til I7 .mai arrangement i kommunen kr. 11 000,-.
Det vil for inneværende år si at det gjenstårkr.39 000,- til fordeling av kulturmidler
En har etter beste skjønn fordelt midlene som vedlegget viser.
Når beløpet til fordeling er halvert fra foregående år kan det være betimelig å se på kriteriene
for tildeling - og spørre seg hvordan midlene vil utgjøre en størst mulig betydning for
kulturlivet i Måsøy kommune
Det ble derfor tidligere i år sendt et forslag til revídering av retningslinjene for kulturmidlene til
formannskapet. Formannskapet valgte å utsette saken, bl.a. fordi det ikke hadde værtpähøring
hos aktuelle brukergrupper..
Det vurderes fortsatt som aktuelt å se på mulighetene for å endre retningslinjene og dermed
praksisen for tildelinger av kulturmidler i kommunen. Hensikten vil være å søke ävære
innovativ, nytenkende og få størst effekt av midlene. Saken blir da sendt ut tdhøing slik at
berørte parter får uttale segfør en konkluderer
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Vedlegg:

l.

2.

Rehingslinjer for utdeling av kulturmidler.
Søkerliste med forslag på tildelinger.

Havøysund, den 22.05.1 5

õôÑ"J.

Inga Sørensen

Sjursen

Rådmann

Wulvik

Kulturkonsulent
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Retningslinjer for tildeling qv Kullurmidler

iMåsøy kommune
Vedtott ov Oppvekstkomiteen i møte I 8.04..l 996 - sak 19 196
Endret i møte 27.02.97 - sok 2/97 sisle gCIng endrei i møIe
25.10.01

- sqk 0036/01

$1
a

a

Målet med tildeling av kulturmidler til lag, foreninger og andre skal være en stimulans
til å skape økt kulturaktivitet i kommunen gjennomtilbud som ihovedsak skal være
åpentfor alle.
Midlene skal fortrinnsvis gå til aktiviteter for barn og unge mellom 0 og25 år, eldre
over 60 år og personer som har bistandsbehov (bevegelseshemmede, psykisk
utviklingshemmede o.l.)

s2
a

a

a

Økonomisk støtte kan gis til alle lag, foreninger og enkeltpersoner som driver kulturell
virksomhet fortrinnsvis i Måsøy kommune.
Regionale/flilkesorganisasjoner kan innvilges tilskott dersom midlene øremerkes
virksomhet i Måsøy kommune, og det ikke finnes lokallag til å ivareta denne
virksomheten.
Søknaden om støtte skal inneholde sist avlagte årsmelding, regnskap og budsjett, samt
en plan for hva de omsøkte midler skal benyttes til.

$3
a

$4
a

Det kan søkes midler

til

Oppstart av nye virksomheter
Utvidelse av eksisterende anlegg
lnventar/utstyr - Premier
Enkeltarrangement for barn/unge og eldre som
ikke er inntektsbringende

,

Midlene fordeles til lag og foreninger som innen en eller flere kulturaktiviteter
aktiviserer bam og ungdom. Det skal legges vekt på antall medlemmer, mengden
aktivisering og kostnadene knyftet til dette.

,

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

Kulturmidlene skal, i de år det utdeles kulturstatuel/,dekke utgiftene til statuetten.

ss
a

s6
a

o

a

Unntatt fra stønadsordningen er organisasjoner og institusjoner som først og fremst
ivaretar egne medlemmers yrke eller økonomiske interesser, kulturbaserte
næringsprosj ekt, kommunale institusjoner o.l.

Det foretas en tildeling i året. Søknadsfrist; l5.mars. Kunngjøres via annonse i
Finnmark Dagblad og ved oppslag rundt om i kommunen.
Søknader skal inneholde nødvendige vedlegg jfr. $ 2.Mangelfulle og forsent
innkomne søknader vil ikke bli tatt med i behandlingen.
Ved støtte fra kulturmidlene skal kommunen ha rapport med regnskap innen 6
måneder etter gjennomførtplanlinvestering, som viser hvordan midlene er disponert.
Blir ikke midlene benyttet slik det er søkt om, vil kommunen kunne kreve

midlene tilbakebetalt.
a

Søknadsskjema fTis ved henvendelse

til Kulturkontoret

OoOoOoOoO

Måsøy pensjonistforening

5 000,-

Havgysund Skiklubb

10 000,-

Havøysund ldrettslag

26 000,-

Medlemsmøter på hotellet, Daltun
og biblioteket. Bussturer,
hurtigruteturer. Julebord for eldre
og uføre. Samt nye arrangement på
hotellet med musikk og dans.
10 000,Renovering/utskift ing av el-anlegg i
skibua. Premier for skicup og
turkasser.
1_0 000,Opprusting av kjøkkenet i
polarhallen: generell renovering av
rommet, nye hvitevarer,
kjøkken redska per, sto r kaffetra kte r,

5 000,-

7

000f

9 000,-

pØlsekoker.
50 000,-

Snefjord Sanitetsforening

2 500,-

lnnkjøp av komñ7r til sanitetshuset.

l_

500,-

3 000,-

Havpysund treningsstudio klubb

11000,-

Havøysund musikkforening

\7 000,-

Snefjord og Slotten lL

Snefjord Highland Gathering 2015

2500,-

10 000,-

lnnkjøp av nye tredemøller og annet
utstyr.
50 000,I nnkjøp av noter/instrumenter, samt
ved likehold av instrumenter,

korpstur
50 000,lnfotavler og hvilebenker. Kulturelle
aktiviteter og tilbud igjennom året.
6 000,Awikling av SHG 2015. I festivalen
blir det bl.a. tilbytt: kurs og
workshop for barn og unge.
20 000,-

3 000,-

7 000,-

0,Kan søke på nytt, når saken deres er

ferdigbehandlet i idrettskretsen.
5 000,-

KULTURMIDLER 2015

*23__,

. MsuS
SøKNAD

FORSLAG

PENSJONISTFORENINGEN

10 000,-

5 000,-

SKIKLUBBEN

10 000,-

7 000,-

HAVøYSUND IL

50 000,-

9 000,-

3 000,-

1500,-

HAVøYSUN D TRENINGSSTUDIo KLUBB

50 000,-

3 000,-

HAVøYSU ND M USIKKFoRENING

50 000,-

7

SN EJORD

SANITETSFORENING

SNEFJORD OG SLOTTEN IL
SNEFJORD HIGHLAND GA

TOTALT

6 000,ERING 2015

OOO,-

0,-

20 000.-

5 000.-

199 000,-

37 500,-
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REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR 17.MAI ARRANGEMENT

Saksbehandler:

Malin SjursenWulvik

Arkivsaksnr.:

tsl83

Saksnr.: Utvalg

9ll5

Oppvekstkomiteen

Arkiv: C03

Møtedato
01.06.201s

Innstilling:
Oppvekstkomiteen vedtar det reviderte forslaget til retningslinjer for 17.mai arrangement
Måsøy kommune.

i

Dokumenter:

Innledning:
Retningslinjene for l7.mai arrangement i kommunen ble sist endret 20.04.2006, sak 0012/06
En har sett et behov for å endre noe av ordlyden i disse retningslinjene for å være helt
oppdatert pr. dags dato.

Saksutredning:
Siden 2006har en del forandret seg. Noe som også gSør detnaturlig å endre på retningslinjene.
En har valgt å ta bort en del, samtpäført andre punkt for ä gSøre dem klarere.
Det er blant annet tatt bort punktet om tilskudd til skolekorpset, da vi ikke har noe skolekorps.

Vedlegg:

1.

Retningslinjer pr. dags dato

2. Forslag på nye retningslinjer

Havøysund, den 22.05.75

Malin Sjursen Wulvik
Kulturkonsulent
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Til laglforening
som vedlegg i forbindelse med
tildeling 17 . mai arrangement.

r,{l5rl
RETNINGSLINJER FOR 17. MAI.ARRANGEMENT

17. mai arangement skal gå

- REVIDERT

til laglforeninger etter søknad.

Følgende rammer skal vektlegges på nasionaldagen:
1. Arrangementet skal bære preg av at dette er vår nasjonaldag.
2. 17.mai har alltid vært "barnas dag" - tilstelning for bam skal være en sentral del
3. Anangøren heiser flagg på alle offentlige bygg på stedet.
4. Anangørener ansvarlig for utarbeidelse av program og annonsering av dette. I tillegg
er det afiaîgør som skal bestille de blomster/dekorasjoner som eventuelt skal være ved
arrangementet.

Økonomiske og praktiske rammebetingelser:
1. Økonomisk tilskudd:
Snefi ord, Gunnarnes, Ingøy og Måsøy - hver kr 1 000,I Havøysund er tilskuddet kr.7000,- Arratgørene må avtale økonomisk tilskudd
direkte med HMF og eventuelt andre korps som takk for kjærkommen deltakelse i
forbindelse med feiring av nasjonaldagen.
2. Husleie
Måsøy kommune innvilger gratis husleie i kommunale bygg i forbindelse med
gjennomføring av alle 77 . mai anangement. Dersom affaîgØr må leie lokaler av
private, kan Måsøy kommune bidra med tilskudd etter søknad.
3. Hjelp og utstyr
Måsøy kommune bidrar med gratis transporthjelp, (her tenkes brukt kommunens
biler/maskiner) og mulig arbeidshjelp dersom dette kan foregå i normal arbeidstid.
Dette gjelder Havøysund, og så langt det er praktisk mulig også i distriktene. Det er
viktig at eventuell trjelp signaliseres og avtales i så god tid som mulig.

MÅSØY
I(OMMUNÉ
':i:rktrrlc
\.i sirksnr

\fr

tt

Til laglforening
som vedlegg i forbindelse
tildeling 17 . mai affangement.

RETNINGSLINJER FOR I 7. MAI-ARRANGEMENT

17. mai arrangement skal

gätillaglforeninger etter søknad.

Følgende rammer skal vektlegges på nasionaldagen:
1. Arrangementet skal bære preg av at dette er vår nasjonaldag.
2. I7.mai har alltid vært"bamas dag" - tilstelning for barn skal være en viktig del
3. 17.mai er også et inntektsbringende arrangement for laglforeninger. Det kommersielle
må imidlertid ikke bli dominerende.
Anangørenheiser flagg på alle offentlige bygg på stedet

4.

Økonomiske og praktiske rammebetingelser:
1. Økonomisk tilskudd:
Snefi ord, Gunnarnes, lngøy og Måsøy - hver kr 1 000,I Havøysund er tilskuddet kr.7000,- Herav går kr. 5.000,- til Havøysund skolekorps.
Arangørcne må avtale økonomisk tilskudd direkte med HMF og eventuelt andre
korps som takk for kjærkommen deltakelse i forbindelse med feiring av
nasjonaldagen.

2.

Husleie
Måsøy kommune innvilger gratis husleie i forbindelse med gjennomføring av alle 77
maiarrangement. Dersom arraîgør må leie lokaler av private, skal Måsøy kommune
godkjenne leiepris.

3.

Hjelp og utstyr
Måsøy kommune bidrar med gratis transporthjelp, (her tenkes brukt kommunens
biler/maskiner) og mulig arbeidshjelp dersom dette kan foregå i normal arbeidstid.
Dette gjelder Havøysund, og så langt det er praktisk mulig også i distriktene. Det er
viktig at eventuell hjelp signaliseres og avtales i så god tid som mulig.

Det økonomiske tilskuddet reguleres av administrasjonen

Vedtatt 20.04.06 sak 0072106
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BETALINGSSATSER I HAVØYST]ND SFO

Tone-Hilde Faye
15l2t7

Saksbehandler:

Arkivsaksnr.:

Arkl :233

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

10/15

Oppvekstkomiteen

01.06.2015

Innstilling:
Oppvekstkomiteen anbefaler den foreslåtte økningen i foreldrebetaling i SFO ved Havøysund
plass med virkning fra skoleåret20I5l20l6.Fra2016
skole. Ny sats blir kr 1150,- for
indeksreguleres satsen årlig innen 01.09 slik vedtektene beskriver.

lll

Dokumenter:

1. Vedtekter SFO
Innledning:
Betalingssatsene

i SFO er ikke justert siden 2008 og vurderes som unaturlig lave.

Saksutredning:
Opplæringslovens $ 13 -7 regulerer kommunens plikt til å sørge for skolefritidsordning (SFO) i
kommunen. SFO er et tilbud til elever I 1. - 4. klasse, samt for elever fra l.-7 . trinn med
særskilte behov.
Prisen på full plass er i dag kr. 972,-Detvurderes som rimelig å justere betalingssatsene opp til
dagens prisnivå jfr. utvikling i konsumprisindeks for varer og tjenester for øvrig..
Betaling for kost er i denne sammenhengen hoidt utenfor.
En har funnet det naturlig å sammenlikne tilbud og innhente priser med omkringliggende
kommuner. Kommunene har lokale variasjoner i tilbudenes imhold..
SFO ved Havøysund skole følger skoleruta.Det g¡ør også Alta, Loppa og Hasvik - men Alta
har noe mer åpnet om sofirmeren. Det har ftatid til annen dukket opp spørsmål i denne
kommunen om åpningstider ut over skoleruta. Tidligere undersøkelser og forsøk har vist at det
ikke har vært tilstrekkelig interesse til å gjennomføre det., og det har ikke kommet informasjon
som gir grunn til at det er endret nå.
Noen kommuner har tilbud om å kjøpe enkeltdager utenom skolerute, samt tilbud om betaling
bare for ettermiddag eller bare for formiddag (Hasvik og Kvalsund) Det er kun Hammerfest
som har åpent hele äret ( 52 uker) Åpningstider varierer også noe mellom kommunene.

Eksemplerpåpriser- alle for 1/1 plass pr. 15.04.15:

Alta:
Loppa
Hasvik:
Kvalsund:
Hammerfest:

2708,.
1145,1287,- (1. og 2. klasse) 1127,- (3.klasse) 966,- (4.klasse)
1300,2024,-
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Det forelås at foreldrebetaling ved SFO I Havøysund økes til kr. 1150,- fra 01.08.15. Det
tilsvarer omtrentlig konsumprisindeksøkingen i perioden og vurderes dermed som et rimelig
prisnivå.. Prisen reguleres videre årlig slik vedtektene beskriver -pr. 01.09.

Etatssiefens/rådmannens vurdering fogså personal- og økonomiske konsekvenser]:
Det vurderes som rimelig å justere foreldrebetalingen i SFO i tråd med dagens prisnivå.

Havøysund, den 1 9.05. 1 5

Inga Sørensen

Tone-Hilde Faye

Rådmann

Sektorleder oppvekst
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