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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5778 -2

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 25.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/27 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Støtte til innkjøp av sykkeltrøyer fra Sykkelgruppa, Burfjord IL

Vedlegg

1 Søknad

2 Vedlegg 1 til søknad

3 Vedlegg 2 til søknad

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune gir Burfjord IL sykkel støtte til innkjøp av sykkeltrøyer på kr. 3000,-. 
Støtten skal fordeles til de unge utøverne. Budsjettpost 1.2570.385.4713 ”Tilskudd barne- og 
ungdomsarbeid” benyttes til dette.

Saksopplysninger

Sykkelgruppa i Burfjord IL holder på med å få designet sine egne sykkeltrøyer til bruk for 
utøverne under ritt. Det dreier seg om trøye med kort arm, trøye med lang arm og No Wind 
jakke med avtakbare armer. Det vil være idrettslagets klubblogo på fronten, Burfjord IL Sykkel 
på ryggen og etter telefonsamtale med søker er det klart at det blir ”Kvænangen” på sidene. 
I den forbindelse søker sykkelgruppa om støtte til dette formålet slik at prisen til utøverne kan 
reduseres litt.

Vurdering

Dette vil være god reklame for Kvænangen. Sykkelgruppa er forholdsvis liten, men utøverne har 
prestert gode resultater i de ritt de har deltatt i og de er blitt lagt positivt merke til.
Kvænangen trenger all den gode reklamen som kan fås, og dette vil sikkert være til god hjelp i 
så henseende.



Dette er dyre spesialklær beregnet for sykkel, og det blir dyrt for unge utøvere å skaffe seg dette. 
Gruppa har ikke tidligere hatt egne trøyer. Dersom hele gruppa stiller opp i ritt med samme type 
trøyer, vil dette bli lagt merke til. Derfor sees det som rimelig at Kvænangen kommune er med 
på å gi en liten støtte til sykkelgruppas trøyer. Dette er en sport som mange unge finner seg til 
rette i. Budsjettposten ”tilskudd barne- og ungdomsarbeid” 1.2570.385.4713 vil kunne brukes 
også til dette formålet.



Burfjord IL sykkel

v/Terje Leirbakken

9161 Burfjord

Kvænangen Kommune

-oppvekst og kultur

9161 Burfjord

St tte til innk* av  s  kkeltr er.

Sykkelgruppa har fått designet en sykkeltrøye fra Kalas. Det vil bli Burfjord IL sykkel på ryggen, logo

til idrettslaget på bryst, og mest sannsynlig Kvænangen på sidene. Vi har allerede fått

forhåndstegning på totalt 26 enheter, til en sum av ca. kr. 19.000,-

Sykkelgruppa søker  kommunen om støtte til formålet, slik at pris for utøverne kan reduseres.

Dette kan bli god reklame.

Med vennlig hilsen

Terje Leirbaken

2 vedlegg

20.april 2009



Klubblogo

BURFJORD IL
SYKKEL



OVERSIKT OVER TRØYEBESTILLING
M L XL XXL I PRIS SUM

Trøye kort erm 4 3 2 2 528,75 5816,25

Trøye lang erm 4

NoWind Jakke m/avtagbare ermer

TOTALT

SUM ANTALL BESTILLTE KLÆR: 26

3 3 2 731,25 8775

2 1 1500 4500

19091,25



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5768 -2

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 26.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/28 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Søknad om tilskudd til bokutgivelse fra Nordnorsk Jazzforum

Vedlegg

1 Søknad.PDF

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås.

Saksopplysninger

Nordnorsk Jazzforum søker om støtte til utgivelse av boken ”Nordlands Trompet – nordnorsk 
jazz gjennom 85 år” – tidligere skrevet av Jan Ditlev Hansen.
De søker ikke om noe bestemt beløp, men alt mottas med takk, og bidragsytere vil bli nevnt i 
boken.
De vil utgi boken i anledning av markeringen av Nordnorsk Jazzforums 40-års jubileum.

Vurdering

Kvænangen kommune har ikke et etablert jazzmiljø, og dette er vel heller ikke veien å gå for å 
få i gang et slikt miljø.
Det er prisverdig av søker at dette kommer opp, og dersom det blir en realitet, så ønskes de all 
mulig lykke til. Men kommunen ser seg ikke i stand til å støtte dette.



Øystein Blix
<hiblix@online.no>

06.05.2009 09:36

Til  Kulturansvarlig

Søknad om tilskudd til bokutgivelse

TU Nordland.fylkeskommune@nfk.no

cc

bcc

Emne Nordnorsk Jazzforum jubileum

På vegne av Nordnorsk jazzforum ønsker jeg med dette å søke om støtte til utgivelse av
boken "Nordlands Trompet — nordnorsk jazz gjennom 85 år"
Denne boken er skrevet av tidligere NRK-sjefJan Ditlev Hansen.

Jazzens historie i Nordnorge er rik og mangfoldig, og har sterke røtter i små, men livskraftige
miljøen Både klubber, festivaler, musikere, kronologi over musikkutgivelser, geografiske
beskrivelser og et fyldig billedmateriale er godt beskrevet i boka. Manuset, som er på over
400 sider, er ferdigstilt, og det er kun detaljer som gjenstår før boka sendes i trykken hos
Orkana forlag i Stamsund.

Det vi1le vært et svært positivt bidrag om deres kommune kunne støtte utgivelsen. Som
bidragsyter vil dere også bli nevnt i boken. Alle tilskudd vil  være  til god hjelp! Beløpet —
1.000, 5.000, 10.000, er ikke det viktigste poenget — det er noe dere må vurdere i forhold til
hva dere kan bidra med i forhold til deres budsjetter.

Vårt hovedpoeng er at de kommunene og fylkeskommunene som har og/eller har hatt et
jazzmiljo gjennom mange år bidrar litt til å realisere dette prosjektet!

Det er lagt ned et stort arbeid for å samle inn informasjon om alle kjente jazzmiljøer i
landsdelen, både muntlige og skrift1ige kilder er benyttet. Mesteparten av materialet er aldri
utgitt tidligere. Musikere, utgive1ser, storband, klubber og festivaler i hele Nord-Norge er
kronologisk og detaljert beskrevet gjennom geografiske og biografiske tekster.

Vi håper at dere kan støtte prosj ektet, og at dere setter inn et beløp dere mener vil  være
passende på vår konto 4500 55 95162. Merk giroen "NNIF Bokutgivelse"

Anledningen for denne utgivelsen er markeringen av Nordnorsk Jazzforums 40-års jubileum.
Jazzcamp Beiarn, Festspillene i Harstad, Sortland Jazzweekend og flere andre festivaler vil
bidra til å feire jubileet på forskjellige måter: Konserter, bestillingsverk og boklansering med
mere.

Nordnorsk jazzforum er en regiona1 organisasjon som har vært sentral i arbeidet med å



utvikle det nordnorske jazzlivet i førti år. Rytmiske landsdelsmusikere, opprettelse av
Nordnorsk Jazzsenter i Bodø, en rekke turn&r med nasjonale og internasjonale musikere,
seminarer med jazzstjerner for profesjonelle og amatører i landsdelen samt opprettelsen av
Nordnorsk Ungdomsstorband er noe av aktiviteten som NNJF har besørget. Nordnorsk
Ungdomsstorband har for øvrig eksistert i over 15 år, og har hatt mellom tre og fire samlinger
hvert år, der 20 jazzinteresserte musikere fra hele landsdelen har kunnet møtes og dele sin
interesse for jazz. Flere CD-utgivelser med nordnorsk jazz er også et resultat av NNJF 's
arbeide.

Med vennlig hilsen
Nordnorsk Jazzforum
v/Øystein B Blix
Styremedlem



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/4970 -2

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 26.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/29 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Søknad om støtte til Norway Cup 2009

Vedlegg

1 Søknad

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune gir Burfjord IL fotball støtte til deltakelse på Norway Cup 2009 på kr. 
5.000,-. Budsjettpost 1.2570.380.4710 ”Tilskudd lag og foreninger” benyttes til dette.

Saksopplysninger

Burfjord IL og Oksfjord/Straumfjord IL skal sammen reise til Norway Cup i 2009. Burfjord IL 
vil reise med et guttelag, og med to jenter som spiller på OSIL. Totale kostnader for reise, 
opphold og transport i Oslo vil komme på 95.000,-. De søker derfor Kvænangen kommune om 
et bidrag til dette.

Vurdering

Det er en kostbar affære å reise med lag til Norway Cup. Men dette blir en opplevelse for livet 
både sportslig og sosialt. Det er prisverdig at Burfjord IL vil satse på å la sine spillere få oppleve 
verdens største fotballturnering og det er også flott at de samarbeider med andre klubber for å få 
tingene til. Det satses på en egenandel for spillerne på til sammen 40 tusen, og idrettslaget går 
også inn med 25 tusen og resten satses det på å få inn gjennom sponsormidler.
Det sees på som rimelig at Kvænangen kommune også går inn med en liten sum til støtte for 
dette. Budsjettposten 1.2570.380.4710 ”Tilskudd lag og foreninger” vil kunne brukes også til 
dette formålet.



Jan Inge Karlsen
Norway-cup gruppa, Burfjord Idrettslag.
9161 Burc'd

Kvænangen kommune
Ved Formannskapet
9161 Burfj ord

Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med deltakelse å Norwa -cu 2009

Burfjord idrettslag har et samarbeid med Oksfjord/Straumfjord idrettslag om
aldersbestemt fotball. Dette gjelder i klassen for gutter 7er og jenter 7er. (15 -16
år), Disse to lagene skal til Norway cup turneringa i sommer Burfjord har
ansvaret for guttelaget. mens OSIL har ansvaret for jentelaget.
I forbindelse med NC har klubbene bestemt at hvert idrettslag betaler for alle
sine egne spillere som skal nedover. For BIL vil dette si 9 gutter, 2 jenter (spiller
på OSIL) og 4 reiseledere.
De totale kostnadene for å reise på NC har vi budsjettert til 95000,- kroner.
Dette er kostbart, men klubben mener det er en opplevelse for spillerne, både
sosialt og sportslig sett. Vi søker derfor Kvænangen kommune om et økonomisk
bidrag.

Vi arbeider etter følgende budsjett:

Utgifter.  

Reise 26000,-
Opphold 65000,-
Transport i Oslo 4000,-  
Totalt 95000,-

Med vennlig hilsen
Jan Inge Karlsen

Inntekter

Norway-cup gruppa i Burfjord idrettslag.

[
Bankkonto: 4740 13 30093
Vedlegg: Kopi av bekreftelse på påmelding.

Egenandel spillere
Burfjord Idrettslag
Sponsorer
Totalt

21.04.2009

40000,-
25000,-
30000,-  
95000,-



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/4968 -4

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 26.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/30 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Søknad om kulturmidler til allment kulturarbeid 2009

Vedlegg

1 Søknad Spildra Husflidslag

2 Søknad Husflidsforeningen Handlaget

3 Søknad Gammene Navuona Siida AL

Rådmannens innstilling

NR NAVN TILDELING Kommentarer
1 Spildra Husflidslag 1.000,-
2 Husflidforeningen ”HANDLAGET” 1.000,-
3 Gammene Navuona Siida AL 1.000,-

Saksopplysninger

Det kom inn tre søknader til ”Søknad om kulturmidler – allment kulturarbeid” for 2009. På 
budsjettposten 1.2570.385.4710 – tilskudd lag og foreninger (allment kulturarbeid) står det for 
2009 kr. 3.000,- til fordeling.

Søker nr 1 – Spildra Husflidslag:
Med strikking og veving ha aktiviteten vært stor. Husflidslaget hadde også salgsstand under 
julemessa i Burfjord. Det har vært innsamling til hjertestarter, kurs på denne og førstehjelpskurs.
Av investeringer som er blitt gjort kan det nevnes innkjøp av sentralstøvsuger, pluss utførelse av 
ulike småreparasjoner.
Det er kjøpt inn kjevlemaskin til lefsebaking og det er lagt inn strøm til denne. 
Huset har også vært leid ut til studenter og de har ordnet med mat til disse.
Laget hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 95.199,31.



Regnskap for 2008 viser et overskudd på kr. 2.835,60.

Søker nr. 2 – Husflidforeningen HANDLAGET:
Aktiviteten og antall medlemmer har gått litt ned i forhold til forrige år. Snekkerverkstedet har 
vært flittig brukt, mens det i vevstua har vært lite eller ingenting. Det har ikke vært avholdt noen 
kurs. Det har vært avholdt månedlige lørdagskafeer, med unntak av de måneder de måtte rette 
opp skader etter hærverk. Noen av medlemmene var med på å selge sine varer under julemessa i 
Burfjord, og et medlem har også solgt sine varer via Kronebutikken i Sørkjosen.
Av vedlikehold er det blitt beiset og malt utvendig, og det ble ryddet og vasket etter hærverk der 
fire vinduer og utelys ble knust.
Laget hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 32.499,01.
Regnskap for 2008 viser et underskudd på 10.520,22.

Søker nr 3 – Gammene Navuona Siida AL:
En skoleklasse fra Kvænangen barne- og ungdomsskole har vært og fornyet torvtekkingen på 
gammene. Her trenges det å tilså og gjødsle, og også fullføre reparasjon av den minste gammen. 
Det er også ønskelig å få bygget et klatrestativ og å få ordnet bålplass. Dørene trenger også å bli 
skiftet ut med tredører. Det er også ønskelig å få til et samarbeid med kommunen for å arbeide 
videre med tilrettelegging av parkeringsplass, samt utviklingsplan for området. Det har ikke 
vært noen organisert aktivitet rundt gammene denne sesongen. For å bedre på økonomien er det 
ønskelig å få planlagt arrangement i forbindelse med Verddeturneringen, samt å få til et 
arrangement i samarbeid med Universitetet i Tromsø.
Andelslaget hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 6.584,-.
Regnskap for 2008 viser et underskudd på kr. 4.612,-.

Vurdering

På budsjettposten 1.2570.385.4710 står det kr. 3.000,- for 2009. Med den lille ”potten” som er 
til rådighet, så er det mest naturlig at denne blir delt i tre slik at hver søker får kr. 1.000,- i 
kulturmidler for 2009.
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SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret 20crn SØKNADSFRIST 30.  AprN
Opplysninger om søker:

SØKER:
f circe.„ku)-3 ci

POSTADRESSE:
61 8S 3fc' /cIrc-k

KONTAKTPERSON: /5cLics c

Tlf. arb/privat:

Kasserer:

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:

Inntekter forrige år:

Mobil: e-post:
Vb,2'/W 9‹? rrtc( k 1,1  ho

ELs cdc-.5_

Spc/c

053o 39 Lrn R

.17

Antall medlemmer under 18 år: Antall medlemmer over 18 år:

Medlemskontingent:

Barn: Voksne: kr, /501_ Familie/Gruppe: Støttemedl:

Økonomi:

Utgifter forrige år: kc. 5.7 9 3 5, 3 I

kr- 60 77o 1
Beholdning ved årets utløp:

kr. 9.5 /99, 3 /
Tilskudd kulturmidler i fjor: ce)o,

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:
krcz ki-cv 2v\ k r - 33

vftcLJ,k (Å,-/--cj.<Yj-c -7Co r byet 9 .

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

13

\
C/;.-1 Cc 5 74-4'

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Sted:

v't

r-

Vedlegg:
Vedlegg som  MÂ  følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Søknaden sendes:

Dato:

1 5

I 2 oo C.r e,

('-or

3  -C-ar)--P-,- t
oc  kie cA.,/  1-c

Vicu--+ 40(

dct

 

D

c)cj

Ot

Underskrift:

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Leders underskrift:

-

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

QJJ

-e_-k1

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



Denne søknaden gjelder for driftsåret 20 SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

(3\. ,,\<?,\
KONTAKTPERSON: ,

SØKE

POSTADRESSE:

k
\‘ -e_\)\ 5Z.v\_

\  
- • Tlf. arb/privat: Mobil: e-pos

(r( \4 Q.,(--\\Nc.\,\;\c& 0V\-\-\
Kasserer:

‘\:.? \\-CRt-)C\)-k- \c)

Postadresse:

SØKNAD OM KULTURMIDLER

Postgiro/Bankgiro: Ly.r1
k

Antall medlemmer under 18 år:

Medlemskontingent:

Barn:
r0

Økonomi:

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

Voksne:

55
/-;D

Beholdning ved årets utløp:
3 1--kci,9. 0 't

1 "DOO
Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

Antall medlemmer over 18 år:

Familie/Gruppe: Støttemedl:

Kvænangsbudstikka

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Mer på neste side, - snu arket



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak om det søkes midler tit (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass) A,(N<A.
1(.~ v

— .»,s2-esu\-kk.
'&  42\c.'bo\kx\m„\--
\\T-kkk ?&v-

- \1\941"\- •_ \.\K- Çc 

\WJLS.W..j k

\ \-Q\-1 .;\•, .e>,k_ \;\
QL

Qx, k\kok)J\

1.) 0 ‘..\kx)..k~0,.\,\.9.kk_\,kb„
1N,-\\)\.k..-\\k-e\

\\TC(' \C\ • "{-.15-b \\)k.v';.,A,c,\

-\\ \).1.:0\s

Vedlegg:
Vedlegg som MA følge søknaden (kryss av)

lx1

Sted:

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Søknaden sendes:

Dato:

\):

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet

Underskrift:

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

eders underskrift:
,

/\ (Axx.

,

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret

0 I snin er om søker:
SØKER:

POSTADRESSE:

KONTAKTPERSON:
7rc-.7

Tlf. arb/privat:
77 7

Kasserer: r
71.7- !\.:.-

Postadresse•
,#«<

Postgiro/Bankgiro:

Antall medlemmer under 18 år:

Medlemskontigent:

Barn: Vok

Økonomi:
Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:
—

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

79,24/ (-7(7—  9 &,.76r  C-7,24~'

sne: Familie/Gru  e:  Støtte dl.:

t'‘• I —
Utgifter kommende år som vil gjøre tallene

5."

/147i ‘;./( 2.7
$1-;--~7-d2e /7-).

77

Mobil: e-post:
C7/5c/3.6(7,1

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

6 .0/7 2  - `7 ",/2-2e>7

"249' 7 //`7/2 ir/d c-7/99v/-,-~

Postadresse : Telefon Telefax

SØKNADSFRIST: 30.april

vesentlig høyere:

6c'• ",?9.

Antall medlemmer over 18 år:

-"" .47  r7e2

www.kvanangen.kommune.no
9161 Burfjord 77778800 77778807 postmottak@kvanangen.kommune.no



Planla te aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne
tilleggsark dersom det blir for liten plass):

Vedle
Vedlegg som 114Å følge søknaden (kryss av):

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

7427-4

Dato:

Vikti informas'on:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og
arrangement for barn og ungdom, bli prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller
fysisk funksjonshemmede), må dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utlø , vil ikke bli behandlet.

Underskrift:
Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Ledeis nders ift:

Søknaden sendes:
Kvænangen kommune, Oppvekst- og kulturkontoret, 9161 BURFJORD



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5779 -4

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/31 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Søknad om kulturmidler - Tilskudd til eldre/funksjonshemmede 2009

Vedlegg

1 Søknad

2 Søknad

3 Søknad

4 Uttalelse til søknad om kulturmidler

Rådmannens innstilling

Rådmannen går for samme innstilling som vedtaket i Kvænangen Eldrerådet – uttalelse om 
søknad til kulturmidler – sak 2009/5990 – 29.05.2009. 
Kvænangen Eldreråds vedtak:
For ettertiden bør slike søknader samordnes bedre, med en samlet oppstilling for seg fra 
foreningens styre og med de forskjellige enkeltprosjekter som underbilag til søknaden. 
Eldrerådet foreslår en totalsum på kr. 6.000,- sekstusen – av posten 1.2570.4714 som tildeles 
Kvænangen Handikapforening til videre fordeling til de omsøkte prosjekter.

Saksopplysninger

Det er kommet inn tre ulike søknader fra Kvænangen Handikapforening om tilskudd til 
eldre/funksjonshemmede 2009. 
Kvænangen Handikapforening arbeider med møter, turer og sosialt samvær for foreningens 
medlemmer. Blant annet har de arrangert en sydentur nå i vår der foreningen går inn med 
48.000,-. 



De har også arbeidet en del med Fiskeplassen i Låvan og vil gjerne få satt opp en grillhytte der 
som kan være åpen hele året. Kostnadsoverslaget er stipulert til 140.000,-. Fiskeplassen er blitt 
et fint tilbud til hele befolkningen.
Foreningen har pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 55.208,66.
Regnskap for 2008 viser et underskudd på kr. 5.756,75.

Vurdering

På budsjettposten 1.2570.385.4714 – tilskudd eldre/funksjonshemmede er det avsatt kr. 10.000,-
for 2009. Nå er det bare Handikapforeningen som har søkt om tilskudd i år, noen av de som 
tidligere har pleid å søke er Pensjonistforeningen og Diakoniutvalget, men av ukjente årsaker 
har disse ikke sendt inn søknad. Derfor er det kanskje naturlig at man ”holder igjen” en liten del 
av posten til søknader som kommer utenom de ordinære kulturmiddel-søknadene.
Det er tidligere bestemt at Eldrerådet skal uttale seg om fordelingen av denne budsjettposten. 
Det er blitt gjort, og vedtaket fra Eldrerådet ligger med saken som vedlegg. Eldrerådets uttalelse 
er også innstilling fra rådmannen.



Fra Kvænangen Handikapforening, Bankkonto nr. 4740.12.65275
Håkon Thomassen
Alteidet,
9161 Burfiord.

Kvænangen Kommune,
9161 Burfiord.

Søknad om støtte til grillstue m.m.

Kvænangen Handikapforening søker Dem velvilligst om støtte på inntil ca. 29.000 til
grillstue, utfylling og forsterking mot sjøen , samt bord og stoler.

Noen ord om plassen:

24.04 2009

Plassen ble bygd i 2007 og finansiert av EXTRA midler (Statfige spifiem.), kommunen ,
Jøkelfiord Laks og lokale foreninger og bedrifter. Oppbyggingen kompå kr. 191.000,-- og vi
hadde 877 dugnadstimer og egne midler på kr. 25.000,--

Plassen er tilrettelagt for funksjonshemmede med gangveier pålagt skifer.
Den inneholder kailfiskeplass med gelender. Båtlavvo, med 6 trebåter reist opp i en
halvsirkel. Doen er også reist opp av tre trebåter/(speil)
Imidlertid så er båtlavvoen ikke tett for vind og regn, noe som vi får bemerkning for.
Vi vil derfor gå til innkjøp av en grillstue, som kan gi et opphold som er mer lunt i stygt vær.
Samt at den kan brukes hele året.

Noe om den nye investeringen/grillstua m.m.:

Grifistuen vil romme ca. 25 personer, og må være så stor for å få plass til å komme inn med
rullestoler. I tillegg må vi få tilkjørt store steiner for å stable disse mot sjøen mellom kaia og
doen, samt en del bord og benker. Grillstua vil være åpen for alle hele året.

Bruken av prosjektet:.

Hele befolkningen i kommunen og også folk fra Langfiord, øksfiord og Alta bruker plassen
til grilling og fisking
Vi mener at funksjonshemmede, barn, eldre og hjertesyke med nedsatt aktivitetsnivå også har
rett til en lavaktivitetsplass hvor de kan leke fiske og komme ut til.
Plassen er da også oppsøkt av disse, og også av TTPU. Plassen ligger på Låvanvegen, 3 km.
fra Alteidet. Vegen er lite trafikkert og brukes mye til turgåing. Det er to trimkasser på vegen.
Plassen er også ideell for skoler og barnehager, sykehjem og eldre. Samt turistnæringen i
kommunen og hele befolkningen .

Kostnadsoverslag:
Grfilstue
Bord og benker ute
Forsterking mot sjøen, hjullaster og gravem.
Fundamentering, vaier, sement, beis m.m.
Uforutsett
Arbeidslønn, dugnadsarbeid, egne midler,

kr. 70.000,--
" 15.000,--

15.000,--
10.000,--

10.000,--
20.000,--



Totalt

Det er utrulig hvor stort beløpene blir, når en setter opp en kalkulasjon. Vi er derfor
takknemlig for et hvert tilskudd, stort eller lite.

Finansieringsplan:

Sparebank 1 Nord Norge, gitt tilsagn om
Jøkelfiord Laks, gitt tilskudd
Kvænangen Astma og allergiforening, gitt
Lønn, egne midler, eget arbeid
Sendt søknader til andre, forventet
Kvænangen kommune, onisøkt

Totalt

Sparebanken 1 . Nord Norge har gitt oss et tilskudd på kr. 50.000,-- med betingelse om at de
er eneste bank og forsikringsselskap. Samt at plassen/prosjektet er fullfinansiert.
Vi prøver nå derfor å søke støtte til dette byggetrinnet hos andre en de som ga oss mye første
gang.

Reklame om tilskuddhavere:

Når grillstue er ferdig vil vi ha en større åpning med bl.a. inviterte personer fra kommunen,
presse, de som støttet økonomisk og ellers åpent for alle med grilling m.m.
I tillegg vil det alltid stå inne i grillstua opplysninger om de som har støttet prosjektet.
Det vil også bli omtalt i bladet Handikapnytt og mulig andre tidsskrifter.
Da vi åpnet første byggetrinn, var det store omtaler med bilder i avisene Aftenposten, Nordlys
og Fremtid i Nord.

Handikapforeninga er stolt av prosjektet og mener det er sårt tiltrengt.

Denne byggingen vil også gagne turistnæringen, slik at det vil være en aktivitetsplass for de
som benytter andre overnattingsbedrifler i kommunen Da med tanke på koner og barn, som
kanskje har mannen på sjøen som turistfisker og vil kunne stå på land og fiske fra en kai med
gelender og grillplass.
Andre turister som oppsøker plassen vil også kunne bli opptatt, slik at de søker
overnattingsbedrifter i kommunen.
Vi har tatt opp spørsmålet om skilting ved E6, men fikk avslag fra Vegvesenet. En ny
henvendelse må gå gjennom kommunen. Men vi er litt usikker med om vi vil få altfor mange
besøkende, slik at det kan fortrenge de fastboende i kommunen. Derfor har vi avventet en ny
henvendelse. Bl.a. burde det da være større parkeringsplass.

Vi søker nå Kulturstyret om midler, men er det lite til disposisjon der, så mener vi søknaden
også kommer inn under midler fra næringsfondet. 20 % herfra ville gitt kr. 28.000,--
Vi ber Kommunen vurdere søknadssted.

Med hilsen

4,1

Håkon Thomassen
Prosjektleder.

kr 140.000,--

kr.
5,

J5

50.000,--
15.000,--
1.000,--

25.000,--
20.000,--
29.000,--

kr. 140.000,--



Denne søknaden gjelder for driftsåret 200 7 SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

SØKER:
/.-

POSTADRESSE:

k7i
KONTAKTPERSON:

Tlf. arb/privat:

Medlemskontingent:

Økonomi:

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

cenangen ommune
a ,r1,17y:)e j.,d  719  <7.1 ..,7 CA? .1- /7 (.7/..C/

SØKNAD OM KULTURMIDLER

Kasserer:

-

Postadresse:

/ L- —

Postgiro/Bankgiro:

Antall medlemmer under 18 år:

Barn: Voksne:

Beholdning ved årets utIRLD:

Tilskudd kulturmidler i fjor:
0

#

P7u.'
Mobil:

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

--FYDE/1/1

Familie/Gruppe:

e-post:

,

Antall medlemmer over 18 år:

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Støttemedl:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Vedlegg:
Vedlegg som MA følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Sted:

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Underskrift:

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Søknaden sendes:

Dato: Leders underskrift:

Kvænangen kommune, Servicekontoret 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



riaWrp,e, .70

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret 200  SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

SØKER: /
CC

POSTADRESSE:

KONTAKTPERSON:

Tlf. arb/privat: Mobil:

Kasserer:

Postadresse:

Medlemskontingent:

Økonomi:

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

A- C

Postgiro/Bankgiro:

L/7- 91P
Antall medlemmer under 18 år:

Barn: Voksne:

Beholdning ved årets utløp:

53 <52
Tilskudd kulturmidler i fjor:

---

7i /V2,25
7_33g5t

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

e-post:

3
Antall medlemmer over 18 år:

9-,

Familie/Gruppe: Støttemedl:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Vedlegg:
Vedlegg som MA følge søknaden (kryss av)

Sted:

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Dato:

Underskrift;

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Leders underskrift:

12 Kvænangsbudstikka

SGU.

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet

-577

Søknaden sendes:

Kvænangen kommune, Servicekontoret 9161 BURFJORD innen 30.april

Mars 2009



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Rita Boberg Pedersen
Rådhuset
9161  Burfjord

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/5990-2 223 29.05.2009

Uttalelse til søknad om kulturmidler

Saksprotokoll i Kvænangen Eldreråd - 29.05.2009 

Behandling:

Forslag fra eldrerådet: For ettertiden bør slike søknader samordnes bedre, med en samlet 
oppstilling for seg fra foreningens styre og med de forskjellige enkeltprosjekter som underbilag 
til søknaden.
Eldrerådet foreslår en totalsum på kr. 6.000,- sekstusen – av posten 1.2570.4714 som tildeles 
Kvænangen handikapforening til videre fordeling til de omsøkte prosjekter.

Forslaget fra eldrerådet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For ettertiden bør slike søknader samordnes bedre, med en samlet oppstilling for seg fra 
foreningens styre og med de forskjellige enkeltprosjekter som underbilag til søknaden.
Eldrerådet foreslår en totalsum på kr. 6.000,- sekstusen – av posten 1.2570.4714 som tildeles 
Kvænangen handikapforening til videre fordeling til de omsøkte prosjekter.

Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.



Side 2 av 2

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Lillian Kaasen Soleng
avdelingsleder

Kopi til:
Rita Boberg Pedersen



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/4966 -6

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 27.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/32 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Søknad om kulturmidler til samfunnshus 2009

Vedlegg

1 Søknad

2 Søknad

3 Søknad

4 Søknad

5 Søknad

Rådmannens innstilling

NR. NAVN TILDELING Kommentarer
1 Kvænangen Flerbrukshus 15.000,-
2 Sørstraumen Grendehus  3.000,-
3 Alteidet Samfunnshus  3.000,-
4 Stajord Bygdelag  1.000,- Har ikke hatt årsmøte, regnskap og årsmelding fra 

2007 er vedlagt.

5 Jøkelfjord Samfunnshus  3.000,-

Saksopplysninger

Det er kommet inn fem søknader til ”Søknad om kulturmidler – tilskudd samfunnshus” for 
2009. På budsjettposten 1.2570.385.4711 – tilskudd samfunnshus. Står det for 2009 i alt kr. 
50.000,- , men 25.000,- av disse skal gå til Alteidet Samfunnshus som kompensasjon for bortfall 



av husleie fra skolen. Dermed står det igjen 25.000,- til fordeling til alle søkere, - også Alteidet 
Samfunnshus.

Søker nr 1 – Kvænangen Flerbrukshus:
Det er et høyt aktivitetsnivå på Flerbrukshuset, - jevnt over 4-5 ganger i uka med stort og smått 
med unntak av mer sporadisk bruk i sommermånedene. Huset har stor betydning for hele 
kommunens befolkning og blir brukt til alt fra barnedåp til begravelser, pluss alt imellom. Styret 
har selv arrangert en del arrangementer for å få opp inntektene. Inntektene har vært stabil i 2008 
og ligger på 145 tusen. Utgiftene ligger på 250 tusen, og av dette utgjør avskriving på bygg og 
inventar 110 tusen. Underskuddet ligger på 105 tusen og da vil dette si at for første gang på 12 
år blir det et ”pengemessig overskudd” på ca 5 tusen. Men det er mye som behøves å gjøres av 
vedlikehold og dette rekker ikke til så mye mer enn nødvendige 
vedlikeholdsoppgaver/reparasjoner. Huset er klassifisert i en høyere brannklasse og offentlige 
myndigheter pålegger huset vedlikeholdsavtaler på brann, strøm og tolv heissertifikater og bare 
dette utgjør 16 tusen hvert år. I tillegg kommer alle de ordinære regningene.
Flerbrukshuset hadde pr 31.12.-08 en beholdning på kr. 24.775,-.
Regnskap for 2008 viser et underskudd inkludert avskriving på 104.979,-. Avskriving utgjør 
110.255,-.

Søker nr 2 – Sørstraumen Grendehus:
Grendehuset har vært utleid fem ganger i løpet av perioden, pluss en årlig leieavtale med 
Pistolklubben hvor disse betaler en årlig leie på 4.000,- inkl. strøm. Styret har selv arrangert en 
del arrangementer for å få opp inntektene. Og de vil fortsatt følge en oppsatt aktivitetsplan for at 
huset skal bli brukt så mye som de ønsker. På inspeksjon fra Kraftlaget er det elektriske anlegget 
godkjent, etter at påpekte feil og mangler er ordnet.
Laget hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 25.923,20.
Regnskap for 2008 viser et overskudd på kr. 22.436,93.

Søker nr 3 – Alteidet Samfunnshus:
Alteidet Samfunnshus har fått øremerket midler fra budsjettpost 1.2570.385.4711 – Tilskudd 
samfunnshus med kr. 25.000,-. Dette som en kompensasjon for nedlegging av Alteidet skole 
som har leid huset til gymsal. Huset skal likevel være med i tildelingen av de resterende midler 
på 25.000,-. Kjøkkenet på huset har fått en stor oppgradering, det er laget kjølerom, barløsning 
og det er skiftet kjøkkeninnredning. De har fått støtte fra Jøkelfjord Laks på 30.000,-. Styret har 
selv arrangert en del arrangementer for å få inn midler, og dette vil de fortsette med. Huset vil 
forsøke å få til oppgradering av garderobeanlegg, reparasjon og maling av grunnmur, samt 
innvendig oppussing.
Alteidet Samfunnshus hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 80.853,03.
Regnskap for 2008 viser et overskudd på kr. 8.197,20.

Søker nr 4 – Stajord Bygdelag:
Styret har selv arrangert en del arrangementer for å få inn midler. Oppussingsarbeid som det vil 
bli satset på er å legge nytt gulv, reparasjon av kjølevifte og pusse opp kjøkkenet.
Bygdelaget har ikke ferdig regnskap og årsmelding for 2008 på grunn av at de har årsmøte om 
høsten. Tall for 2007 legges ved.
Laget hadde pr. 1.1.-07 en beholdning på kr. 8.183,96.
Regnskap for 2007 viser et overskudd på kr. 4645,63.

Søker nr 5 – Jøkelfjord Samfunnshus:
Styret har arrangert en god del arrangementer selv for å få inn midler til huset, og dette vil de 
nok fortsette med. Noe utleie har det også vært bl.a. til Skjervøy VGS og  bobil-camp. Huset har 



også mottatt 60.000,- fra Jøkelfjord Grendelag, og i tillegg har de fått en del utstyr fra Jøkelfjord 
Laks i form av serveringstraller og garderobehyller.
Jøkelfjord Samfunnshus hadde pr. 31.12. -08 en beholdning på kr. 100.052,-.
Regnskap for 2008 viser et overskudd på kr. 59.503,-.

Vurdering

Det er helt klart Kvænangen Flerbrukshus som er det huset som har størst bruk og også de 
største utgiftene. Det synes derfor rimelig at dette huset får mer enn de andre.
Husene drives stort sett bra, og det er stor vilje rundt om til å få inn midler til de ulike husene. 
Dette vises i at det er mange arrangementer av smått og stort som blir gjort i frivillighetens ånd. 
Dugnadsånden er heldigvis fremdeles intakt og ildsjelene står virkelig på for å få husene til å gå 
rundt. ”Potten” på 25.000,- er ikke så mye å fordele, for det er mange vedlikeholdsutgifter de 
ulike husene har.



Denne søknaden gjelder for driftsåret 20c9
Opplysninger om søker:

SØKER:

POSTADRESSE:
C'

KONTAKTPERSON:

'
Tlf. arb/privat:

Kasserer:<-~'

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:
o

Antall medlemmer under 18 år:

Medlemskontingent:

Barn: Voksne:

Økonomi:

77-7-

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

SØKNAD OM KULTURMIDLER

Beholdning ved årets utløp:

r 1Gc 0c)-2_
Tilskudd kulturmidler i fjor:

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

?L_ 0

v

tl•S'

CX-)

(3.\r L
Vesentlige endri er i inntektene for kommende år:

Mobil:

SØKNADSFRIST 30. April

e-post:

Antall medlemmer over 18 år:

Familie/Gruppe: Støttemedl:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne til(eggsark dersom det blir for liten
plass):

Vedlegg:
Vedlegg som MA følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prtioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psyktisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Underskrift:
Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Sted: Dato: Leders underskrift:

Søknaden sendes:

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



SØKER:

KONTAKTPERSON:

Kasserer:

P~PelBankgiro:  

Antall medlemmer under 18 år:

Medlemskontingent:

Barn: Voksne:

Inntekter forrige år:

ænangen icommun
fre (7.1'

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret 2009 SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

5-EcL ro\

)61 8
POSTADRESSE:

-
Tlf. ar_b/privat: Mobil:

Ptck

4.4 833'-- 11; 6"/Q.

cc
Postadresse:

Cfib k (\ UP' ‘2_0

3

økonomi:

Utgifter forrige år: fo R

Antall medlemmer over 18 år:

Familie/Gruppe: Støttemedl:

-1.0 ‘,200•+  310 ob  Lt , t
Beholdning ved årets utløp: ..,b  INIK ?[. Iii,e

KASSt — 11

Tilskudd kulturmidler i fjor:
c

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:
1

i-- 0 C (1.,}.-'

,.
Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

R€ CM  -e- VYN --C C),  CCL--  . 5 CUv‘  en -e ..L., 07't •

Vt'Ineu- ilr. rt-‘42: ---, n Irie-,;;_ew

s" Æ Hq
1039k Öci

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

rA

Underskrift:

cd-s'

(,.@
hr e_d

ke-9q
gote)3<-
\CL: u-LL

Søknaden sendes:

Vedlegg:
Vedlegg som MÅ følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

F-1 Budsjett for kommende år

Dato:

r\s`i

-fa

;-Y1 ct
L

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Leders unders rift:

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



7

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret 2006:( SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

SØKER:

POSTADRESSE:

KONTAKTPERSON:

Tlf. arb/privat:

Kasserer:

'

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:

Antall medlemmer under 18 år:

Medlemskontingent:

)

Mobi :

t

e-post:

Antall medlemmer over 18 år:

Barn: Voksne: Familie/Gruppe: Støttemedl:

Økonomi:

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Vedlegg:

Vedlegg som følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

F1Siste års reviderte regnskap

 Budsjett for kommende år

Underskrift:
Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Sted:

/( (

Dato: Leders underskrift:

Søknaden sendes: Kvænangen kommune, Oppvekst— og kulturkontoret, 9161 Burfjord



SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret  4  SØKNADSFRIST: 30.april

0 I snin er om søker:
SØKER: i u,_c(L1A.A.,t/L‘

611-
POSTADRESSE:

0 (/` (4'4,(
KONTAKTPERSON:

Tlf arb/privat: obil:
7

Kasserer:

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:

Antall medlemmer under  18  år:

Medlemskontigent:

Utgifter forrige år:
5 q ('?

Inntekter forrige år:

Postadresse
9161 Burfjord

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor

,

I/
e-post:

Ulf L1

C.71/
t L

Antall medlemmer  over 18 år

Barn: Voksne: Familie/Gru  e:  Støttemed[:

Økonomi:

-
Utgifter kommende år som viLgjøre tallene vesentlig høyere:

v (,11.4-1/71-(..2

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

s

Telefon Telefax www.kvanangen.kommune.no
77778800 77778807 postrnottak@kvanangen.kornrnune.no



Planla te aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne
tilleggsark dersom det blir for liten plass):

Vedle
Vedlegg som  MÅ  følge søknaden (kryss av):

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Vikti informas'on:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og
arrangement for barn og ungdom, bli prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller
fysisk funksjonshemmede), må dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utlø , vil ikke bli behandlet.

Underskrift:
Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Sted: Dato: Leders underskqf

Søknad n sendes:
Kvænangen kommune, Oppvekst- og ku turkontoret, 9161 BURFJORD



SØKER:

POSTADRESSE:

KONTAKTPERSON:

Tlf. arb/privat:

---7-7-‘,q9 b
Kasserer:

Postadresse:

Pmt.aim'Bankgiro:

Medlemskontingent:

Økonomi:

k7vænangen Lommune

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

,r,«4 .7k7 eiracier

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret 20  oei SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

2 5-TR

LP-Llo
Antall medlemmer under 18 år: Antall medlemmer over 18 år:

Barn: Voksne: Familie/Gruppe: Støttemedl:

c7-3 2
5`co

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

UYVE I Mg1-1Ni6,

"A/it)EH--u) s
5(7y,

EA-)
Mobil: e-post:

H 15-6( y

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Sted:

R - T VL 1/-2/;1-1-e--± uTv .b/6) c)61

Pu5 otCP jAJAiki&-Ub

1JjP ftJ k-jEk

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Søknaden sendes:

Vedlegg:
Vedlegg som MÅ følge søknaden (kryss av)

Dato: Leders underskrift:

0/1-1

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Underskrift:

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Szk5 29N- 6er H tr9i

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/4438 -8

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Rita Boberg Pedersen

Dato:                 28.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/33 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Søknad om kulturmidler til idretts- og friluftsaktiviteter 2009

Vedlegg

1 SØKNAD OM KULTURMIDLER

2 Søknad

3 Søknad

4 Søknad

5 Søknad

6 Søknad

7 Søknad

Rådmannens innstilling

NR NAVN TILDELING Kommentarer
1 Kvænangen Skytterlag  3.000,-
2 Spildra Skytterlag  3.000,-
3 Kvænangen Jeger- og Fiskerforening  5.000,-
4 Kvænangen Rideklubb  5.000,- Har ingen tall å vise til, - gjenstartet 2009

5 Skigruppa Burfjord IL 18.500,-
6 Fotballgruppa Burfjord IL 18.500,-
7 Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening  2.000,-



Saksopplysninger

Det kom inn syv søknader til ”Søknad om kulturmidler –idretts- og friluftsaktiviter” for 2009. 
På budsjettposten 1.2570.380.4710 – tilskudd lag og foreninger (idretts- og friluftsaktiviteter) 
står det for 2009 kr. 220.000,-. Av disse er 160.000,- øremerket lysløype. Og dersom saken om 
”støtte til Norway Cup 2009” vedtas slik den står så går det fra 5.000,- kroner. Dermed står det 
kr. 55.000,- til fordeling.

Søker nr 1 – Kvænangen Skytterlag:
Det har vært oppskyting til jegerprøven med 67 deltakere. Deltakelse på stevner og lokale 
mesterskap har imidlertid vært med få deltakere. Det jobbes med å få til en innendørs 
miniatyrskytebane på Sørstraumen. Det er blitt laget nytt skivestativ til skivetrekk på 100 m. 
Samt at stell og smurning av motor, virer og bukker er blitt utført. Det blir lagt vekt på å få til 
inntektsgivende arrangementer i 2009.
Laget hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 59.286,58.
Budsjett for 2007 viser et underskudd på kr. 9.211,30.

Søker nr 2 – Spildra Skytterlag:
Aktiviteten i laget har vært som vanlig i 2008. Det har vært påskearrangementer, baneskyting på 
sommeren/høsten og reiser til stevner. I 2009 vil det satses på å reise til NNM i Storfjord. Det 
vil også bli jobbet med å få reparert taket på klubbhuset.
Laget hadde en beholdning ved årets utløp på kr. 5.200.
Regnskap for 2008 viser et overskudd på kr. 200,-.

Søker nr 3 – Kvænangen Jeger- og Fiskerforening:
Aktiviteter laget har hatt er ”Fiskesommer” 28. juni, lerdueskyting, jaktleir, arbeid på 
foreningshytta, arbeid med stryking av ørret, pass og stell i klekkeriet frem til utsetting.
Aktiviteter som det skal jobbes mot i 2009 er stell av fiskeyngel, ivartekelse og behandling av 
fisk, ”Fiskesommer”, fluefiskeopplæring, skyteopplæring, jaktleir, skyte- sikkerhetskurs og 
opplæringsjakt.
Foreningen hadde en beholdning ved årets utløp på kr. 162.722,-.
Regnskap for 2008 viser et overskudd på kr. 23.397,28.

Søker nr 4 – Kvænangen Rideklubb:
Klubben hadde et årsmøte 27. november -08 hvor det ble vedtatt å få liv i rideklubben, og 22. 
januar ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte for å få lovlig vedtak på tilknytning til 
særforbund.  Rideklubben ble gjenopptatt i NIF 16. februar og vedtekter ble godkjent av 
idrettsstyret samme dato.
Utfordringene videre blir å få til drift i stallen, bedre økonomien og oppgradere stallen.
Klubben har på denne måten ikke noe regnskap å vise til. 
Budsjett for 2009 viser sum utgifter 46.000,- og sum inntekter 46.500,-.

Søker nr 5 – Skigruppa Burfjord IL:
Aktiviteten i Skigruppa har vært stor når man ser det i forhold til størrelsen på laget. Laget har 
hatt flere store aktiviteter for å få inn midler som julemarknad, kommunalt julebord, høstlotteri, 
vårlotteri, utdeling av telefonkataloger, tre varetellinger og deltakelse på messe. De aktive har 
deltatt på flere ulike renn både i aldersbestemte klasser, junior og senior, og samling i Levi. De 
tradisjonelle onsdagsrennene og vanlig trening har også blitt gjennomført etter planen. 
Burfjordrennet ble avholdt med en dag pga kollisjon med vinterferien. Gruppa har også gått til 
anskaffelse av tråkkemaskin, noe som nok vil lette arbeidet for de frivillige som kjører opp 
løyper til både de aktive og befolkningen ellers. Nytt tidtakerutstyr er det også investert i 



sammen med nabokommunene. I 2009 vil det arbeides med rekrutteringen spesielt og de vil 
trekke inn de eldre utøverne i dette arbeidet. Ellers vil de holde på med aktiviteter som forrige 
år.
Gruppa hadde pr. 31.12.-09 en beholdning på 167.844,64.
Regnskap for 2008 viser et underskudd på 34.445,40.

Søker nr 6 – Fotballgruppa Burfjord IL:
For å gi alle årsklasser et tilbud om seriespill har det vært et samarbeid med OSIL for lillejenter, 
lillegutter, gutter og smågutter. Dette vil også bli videreført i kommende sesong. I tillegg har det 
vært Miniputter som ikke har deltatt på seriespill, men har vært med på de turneringer som 
fotballgruppa har vært med på, - Altaturneringen, St.Hans-turneringen og Bakkebyturneringen. 
Det har også vært deltakelse på Lyngen-turneringen med guttene. Det har vært arbeidet godt 
med økonomien i 2008, og inntektsbringende arrangementer som Verdde-turneringen, 
søppelplukking og innhenting av sponsormidler. Utfordringer for 2009 blir å få folk til å stille 
opp for å arbeide på Verdde-turneringen, renovering av gressbanen og å få noen til å ta 
dommerkurs.
Gruppa hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 124.618,-.
Regnskap for 2008 viser et overskudd på kr. 94.780,63.

Søker nr 7 – Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening:
Foreningen har i 2008 drevet stort sett med det samme som året før. De har hatt påskeåpent på 
hytta, trimkasser, åpent i gymsal for bordtennis, biljard og ballspill, samt svømming. De vil 
forsøke å opprettholde de samme aktivitetene. Av oppgaver som de skal til med er å male hytta 
samt skifte ut panel- og verandabord. De vil også oppgradere biljard- og bordtennisutstyret.
Foreningen hadde pr. 31.12.-08 en beholdning på kr. 38.948,75.
Regnskap for 2008 viser et underskudd på 241,52.

Vurdering

Det er to store grupper med høyt aktivitetsnivå og som favner hele kommunen, - Skigruppa og 
Fotballgruppa i Burfjord IL. Det er store tall i omløp og det sier seg selv at det skal mye arbeid, 
penger og planlegging til hele året gjennom for å få både ski- og fotballsesongene til å gå rundt. 
Derfor vil det være naturlig at disse to gruppene får adskillig mer i tilskudd enn de grupper som 
har mer sporadiske aktiviteter og mange færre aktører. 



Kvenangen kommune
—  narcirperle på ZO gracier narci

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Do  Denne søknaden gjelder for driftsåret  SØKNADSFRIST: 30.april

0 I snin er om søker:
SØKER: 0,ra )c,L(..,-b.kiek
POSTADRESSE: 2 S
KONTAKTPERSON:

Lick,vi /14  1/(.0 ‘{—L.StAri
Tlf. arb/privat: Mobil: e-post:

--7-72-(o(rel 9S 22 V 33 J2 , krc,
Kasserer:

J&Li.t 114 LX,ACA---
Postadresse:

S'e)r5C1-
Postgiro/Bankgiro:  40.(10

Antall medlemmer under 18 år: Antall medlemmer over 18 år:

Medlemskontigent:

Barn: 51.) Voksne: LYO Familie/Gru e:  SOC)  StøttemedL: LS-0

Økonomi:
Utgifter forrige år: 333, LZ.2-

S33, —
Beholdning ved årets utløp:

Inntekter forrige år:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

Postadresse
9161 Burtjord

121/11g -

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Kt) cdcbcsbi/2

:Svtid-p4

Telefon Telefax www.kvanangen.kommune.no
77778800 77778807 postmottak@kvanangen.kommune.no



Planla te aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne
tilleggsark dersom det blir for liten plass):

ju\-- o crÅ -RmuLl buf- 141iCIL2-r

ouldxm 12_4 it,c,~14
Oiy7< aLe,(26J-LLIA-(-Avyle_frii/25

S er Idt.A6-6C-frt  co,11

Cd  k4i4,?` 94~,

bil7y) Ai,(16Irc'~it),u

Vedle
Vedlegg som /14,4følge søknaden (kryss av):

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Underskrift:
Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Vikti informas'on:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og
arrangement for barn og ungdom, bli prioritert.
Dersom laget/foreninga aktivisererhntegrerer ressurssvake grupper (psykisk eller
fysisk funksjonshemmede), må dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utlø , vil ikke bli behandlet.

Sted: Dato:

-31 h
Søknaden sendes:

Kvænangen kommune, Oppvekst- og kulturkontoret, 9161 BURFJORD

Leders underskrift:



Denne søknaden gjelder for driftsåret 200 9 SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

SØKER:

POSTADRESSE:

KONTAKTPERSON:

Tlf. arb/privat:

Kasserer:

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:

Medlemskontingent:

Barn:

Økonomi:

ol-

cena l ien Iommun :ç

1-3)

SØKNAD OM KULTURMIDLER

Antall medlemmer under 18 år:

Voksne:

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

(
Mobil:

7 /

'7-047

61 Antall medlemmer over 18 år:

Familie/Gruppe: Støttemedl:

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

L,-; L /t,..,
‘ ,,

<ii.--,1',-,, , I--, ei
, .

VesentlIge endringer i inntektene for kommende år:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Vedlegg:
Vedlegg som  MÅ  følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Underskrift:

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Sted:

o-r

Søknaden sendes:

Dato: Leders underskrift:

C2xLd

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



RTvænanger kommune

Kasserer:

Økonomi:
Utgifter forrige år:

Postadresse
9161 Burfjord

Inntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

- f7artirperfe på 70 grader 17 Ord

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Denne søknaden gjelder for driftsåret  SØKNADSFRIST: 30.april

0 I snin er om søker:
SØKER:

POSTADRESSE:
/6 3 'fc's

KONTAKTPERSON: )
h I ris-P7-)

Tlf. arb/privat: Mobil:

OCi

(SUC.Å.')

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:
Y 7- 2 /

9 / e

Medlemskontigent:

Barn:  260  Voksne: 2.s Familie/Gru e:

e-post:

0

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Antall medlemmer under 18 år: Antall medlemmer over 18 år:

Støttemedl.:

Telefon Telefax www.kvanangen.kommune.no
77778800 77778807 postmottakgkvanangen.kommune.no



Planla te aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne
tilleggsark dersom det blir for liten plass):

Vedle
Vedlegg som  MÅ  følge søknaden (layss av):

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Vikti informas'on:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og
arrangement for barn og ungdom, bli prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller
fysisk funksjonshemmede), må dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utlø , vil ikke bli behandlet.

Underskrift:
Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

<")
Dat;p:Sted:

P

Søknaden sendes:
Kvænangen kommune, Oppvekst- o ,kul urkontoret, 9161 BURFJORD

eder undersk ft:',
I\



Denne søknaden gjelder for dnftsåret  

0 I snin er om søker:
SØKER:

POSTADRESSE:
C  _c_‘

KONTAKTPERSON:

Økonomi:
Utgifter forrige år:

lnntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

Postadresse
9161 Burfjord

SØKNAD OM KULTURMIDLER

3s ,

12=‘

Mobil: e-post:
95"8: -7,..5103

SØKNADSFRIST: 30.april

Tlf. arb/privat:‘7R- ÇC 3-
Kasserer: S

Postadresse:

pest-giFo/Bankgiro: Li,-.7,/0 '&35-Li 3-q_z

Antall medlemmer under 18 år: Antall medlemmer over 18 år:

Medlemskontigent:

Barn: 561- Voksne: too Familie/Gru e: - Støttemedl.:

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

N. Soo

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

V‘ern.40:,A,_ , cc,r„,

25s-tk

Telefon Telefax www.kvanangen.kommune.no
77778800 77778807 postmottak@kvanangen.kommune.no



Planla te aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne
tilleggsark dersom det blir for liten plass):

xr-c, s

e

‘acL\1_ s p•Ji

)<

`Ge, \K-Nk-S

Ckve()

rG21--V. e

Vedle
Vedlegg som 114,4 følge søknaden (kryss av):

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

1

€ c

Vikti informas'on:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og
arrangement for barn og ungdom, bli prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller
fysisk funksjonshemmede), må dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utlø , vil ikke bli behandlet.

Underskrift:
Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Sted: Dato: Leders underskrift:

Stc)m-1.5 30, ci oci C.; /".1( 1<ce. t  b

Søknaden sendes:
Kvænangen kommune, Oppvekst- og kulturkontoret, 9161 BURFJORD



Denne søknaden gjelder for driftsåret 20  ()  SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

SØKER:
5 P)LD,1=; sKy-f-Ta- 6

POSTADRESSE:

KONTAKTPERSON:

Tlf. arb/privat:

Kasserer:

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:

Antall medlemmer under 18 år:

Medlemskontingent:

Barn: 56.

Økonomi:

Voksne:

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

SØKNAD OM KULTURMIDLER

5 c/z

co

S 5r1 Lap,

/C

0

Mobil:

053ô 21o/6'

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Antall medlemmer over 18 år:

Familie/Gruppe:

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

e-post:

Støttemedl:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Vedlegg:
Vedlegg som MA følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

KLh,k

S C

-abe, ri/xcLf-k(',U1‘),-jr4,1 '11.1t o tj-v1.-:)-eiernAÅ-v-A)L kr..5 /14kCÅ

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Underskrift:

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Sted:

Søknaden sendes:

Dato: Leders underskrift:

Rc=y

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



Denne søknaden gjelder for driftsåret 20  SØKNADSFRIST 30. April
Opplysninger om søker:

SØKER:

POSTADRESSE: J

KONTAKTPERSON: -

Tlf. arb/privat: e-post:

Kasserer:

Postadresse:

Postgiro/Bankgiro:

Antall medlemmer under 18 år: Antall medlemmer over 18 år:

Medlemskontingent:

Barn: Voksne: Familie/Gruppe: Støttemedl:

Økonomi:

SØKNAD OM KULTURMIDLER

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

Mer på neste side, - snu arket

Kvænangsbudstikka 11



Planlagte aktiviteter:
Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det blir for liten
plass):

Vedlegg:
Vedlegg som MÅ følge søknaden (kryss av)

Siste års årsmelding

Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Viktig informasjon:
Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom, bli
prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjonshemmede), må
dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter fristens
utløp, vil ikke bli behandlet.

Underskrift:

Sted:

Søknaden sendes:

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Dato: Leders underskrift:

Kvænangen kommune, Servicekontoret, 9161 BURFJORD innen 30.april

12 Kvænangsbudstikka Mars 2009



Denne søknaden gjelder for driftsåret 2009 SØKNADSFRIST 30. April

0 I snin er om søker:

SØKER:

riawrperfe 97--.:,cler 17 ord

POSTADRESSE:

7)')

KONTAKTPERSON:

Tlf. arb/privat: /7.2,3707‘,-„.
Kasserer:

Postadresse:

økonomi:  

\Tv _ Pmgen o -2une

S0 PAD OM KULTURMIDLER

Postgiro/Bankgiro:

/

v7vp 3J o 5-0
Antall medlemmer under 18 år: Antall medlemmer over 18 år:

Medlemskontingent:

Barn: Voksne: Familie/Gruppe: Støttemedl:
1e, — /

Utgifter forrige år:

Inntekter forrige år:

Beholdning ved årets utløp:

Tilskudd kulturmidler i fjor:

61

, 2

Utgifter kommende år som vil gjøre tallene vesentlig høyere:

f-s44.1r yvt yt Y-f

Vesentlige endringer i inntektene for kommende år:

'S

Mobil: e-post:

is

22 ,
ld

Mer på neste side, - snu arket



Planla te aktiviteter:

Opplysninger om aktiviteter eller tiltak som det søkes midler til (bruk gjerne tilleggsark dersom det
blir for liten plass):

Vedleqq:  

Vedlegg som MÅ følge søknaden (kryss av)

I><1 Siste års årsmelding

[R]  Siste års reviderte regnskap

Budsjett for kommende år

Vikti informas'on:

Underskrift:  

Sted:

5CLÅ4•C

'VLÀ -ex

942Kft/

I tr-G,`_.

Dato:

Z8, C ef,

Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og
ungdom, bli prioritert.
Dersom laget/foreninga aktiviserer/integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk funksjons-
hemmede), må dette taes med.
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller kommer inn etter
fristens utløp, vil ikke bli behandlet.

Undertegnede bekrefter med dette at alle opplysninger i søknaden er riktige:

Lede un rskrift:



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5973 -5

Arkiv: 220

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 28.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/34 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009
2009/30 Kvænangen Fondsstyre 10.09.2009

Søknad om starthjelp Kvænangen rideklubb

Vedlegg

1 Søknad om starthjelp

2 Søknad om starthjelp

Rådmannens innstilling

Saken oversendes fondsstyret som oppfordres til å bevilge kr. 10.000,- fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger

Fra Kvænangen Rideklubb har kommunen mottatt to søknader om starthjelp.
Første søknad er datert 29.04.2009. og vedlagt kopier av ubetalte fakturaer fra Alta Kraftlag og 
Svein Olav Thomassen – til sammen kr. 4.486,-

Andre søknad er datert 21.05.09. og søknadsummen spesifisert til kr. 20.000,-

Vurdering

Kvænangen rideklubb har siden etablering omkring 1990 eksistert under forskjellige navn og 
med vekslende aktiviteter. 
Anlegget er etablert delvis ved hjelp av spillemidler og dette setter spesielle krav til driftsform. 
På denne bakgrunn ble Kvænangen kommune kontaktet av fylkeskommunen med anmodning 
om å få dette brakt i orden.
Etter oppfordring fra kommunen tok Badderen grendeutvalg initiativ til etablering av nytt
klubbstyre og få driften inn i ordnede former.



Klubben er nå gjenopptatt som medlem i NIF og vedtekter er godkjent av idrettsstyret. 

Rideklubbens aktiviteter vurderes som svært positive for interesserte i alle aldersgrupper men 
kanskje spesielt med tanke på oppvekstmiljø. Etter diskusjoner i kommuneledelsen har derfor 
undertegnede behandlet først innkomne søknad delegert og dekket ubetalte regninger på kr. 
4.486,- se Del.sak 22/09.

Klubben har inngått en avtale med Kvænangen produkter om engasjement sv ”stallmester”som 
skal stå som ansvarlig for daglig drift. Dette skal etter planen være på plass innen 01.06.09.
Det er videre behov for innkjøp av div utstyr samt disposisjonsrett/ev.innkjøp av hester før 
klubben kan tilby ridetimer eller andre aktiviteter.

Vedlikeholdsoppgavene på anlegget er store og til dette vil det bli søkt om spillemidler.

Som nevnt anses klubbens planlagte aktivitet som etterlengtet og svært positiv. Det er imidlertid 
viktig at styret ikke kun blir opptatt av ”å rette opp gamle synder”, men gis mulighet til 
konstruktiv planlegging.

Kommunens disponible midler til denne type aktivitet er for inneværende år kr. 60.000,-
Klubben søker også ordinært driftstilskudd som dekkes fra denne post i konkurranse med mange 
andre.
Da dette må anses som en nystartet klubb med et stort potensial vil en foreslå at søknaden 
oversendes formannskapet med oppfordring om tildeling fra andre poster. Dette er en politisk 
avgjørelse og dersom utvalget velger å benytte budsjetterte midler på kulturbudsjettet, må dette 
ses i sammenheng med den generelle tildeling til lag/foreninger.



Kvænangen rideklubb
V/Johan Larsen
9161 Burfjord

Kvænangen Kommune

9161 Burfj ord.

Søknad om starthjelp.

Sørstraumen 21.05.2009

Styre i Kvænangen rideklubb har nu det siste halve året arbeidet for å få startet opp klubben
igjen etter lengeretids opphold. Vi har fått til en avtale med Kvænangen produkter og NAV
om ansettelse av ei som skal være "stallmester". Slik at vi har en person på heltid som skal
stå for den daglige drift og være faglig ansvarlig fra og med 1 juni.

Styret har stor tro på at det skal være mulig å drive rideklubben videre på en god og forsvarlig
måtte.

Klubben har beklageligvis store likviditets problemer i oppstarten. En del regninger er også
kommet før vi har fått inn penger. Det er for oss nødvendig å ha på plass et tilstrekkelig
antall hester og utstyr til disse før vi kan tilby ridetimer. Dette forutsetter også at vi har de
nødvendige forsikringer på plass.

Vi også tilby oppstalling av hest, men regner med at dette for de fleste ikke er aktuelt før til
høsten.

For å løse vårt likviditetsproblem søker vi Kvænangen kommune om en starthjelp på kr.
20000.-

Håper på en positiv behandling

Vårt kontonr: 4740 27 03721.

Johan Larsen
Leder

vein 0 Thomassen
Sekretær



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5973 -3

Arkiv: 220

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 28.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/09 Kvænangen Delegert Oppvekst og Omsorg

Sterthjelp til Kvænangen rideklubb

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Vurdering



Kvænangen kommune
Oppvekst og Kultur

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen Rideklubb v/Svein O. Thomassen

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 22/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/5973-4 220 28.05.2009

Søknad om starthjelp

Saksopplysninger: 
Kvænangen rideklubb søker i brev av 29.04.2009 om tilskudd til dekning av forfalte regninger.
Klubben betraktes som nystartet og forfalte regninger utgjør iflg. tilsendte kopier kr. 4.486,-

Vurderinger:
Klubbens virksomhet anses som et svært positivt bidrag til kommunens oppvekstmiljø og bør 
støttes. 
Det er imidlertid viktig at nyvalgt styre kan starte opp arbeidet uten for stor opparbeidet gjeld.

Vedtak:
Kvænangen kommune dekker forfalte regninger til Alta Kraftlag med kr.3185,82 og Svein Olav 
Thomassen med kr. 1301,-
Beløpet belastes post 1.2570.380.4718.

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5939 -2

Arkiv: A20

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 28.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/35 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Prosjektdeltakelse "Nye teknologier i skole og næringsliv

Vedlegg

1 Prosjektbeskrivelse

Rådmannens innstilling

Av ressursmessige årsaker ønsker ikke Kvænangen kommune deltakelse i omsøkte prosjekt 
”Nye teknologier i skole og næringsliv” på nåværende tidspunkt.

Saksopplysninger

Prosjektet ”Kompetanseheving med fokus på teknologi og innovasjon” ble startet opp i 2006 og 
avsluttes i disse dager. Dette prosjektet ble finansiert av Troms Fylkeskommune, Lyngen 
kommune og regionkontoret i Nord Troms.
Prosjektet har drevet med konkrete undervisningsaktiviteter innen forskjellige 
teknologidisipliner.
Prosjektet konkluderer bla. med at det er store forskjeller i kunskapsnivå, spesielt blant lærere.

Prosjekteier (Lyngen kommune) søker nå igangsatt et tilsvarende prosjekt som bygger på 
oppnådde erfaringer. Prosjektet vil i første omgang rette seg mot IKT- ansvarlige i skolene for å 
fungere som døråpnere for resten av personalet.
For å finansiere prosjektet søkes det kommunene i Nord Troms om å bidra med kr. 50.000.-pr. 
år i prosjektperioden som er beregnet til 3 år.
Nord Troms Regionråd har vedtatt å støtte prosjektet med kr. 45.000 pr år. Resterende 
finansiering, kr.790.000 pr.år, søkes finansiert gjennom Troms Fylkeskommune, regionkontoret 
i Nord Troms, NT næringsforum og FriProg- senteret.



Vurdering

Omsøkte prosjekt virker interessant og godt begrunnet. Kommunal andel av finansieringen kan 
dekkes gjennom 50% eget arbeid og 50% ”rene penger”. Beregnet for hele prosjektperioden vil 
dette utgjøre kr.150.000,-

Prosjektdeltakelse fordrer så vel økonomiske som tidsmessige ressurser. Selv om det i dette 
tilfellet ikke er snakk om de helt store ressurser viser det seg at vikarproblemer ved deltakende 
læreres fravær kan være belastende. Skolene er nå med i div. interkommunale 
prosjekter/nettverk som krever ressurser delvis pga. lange og reiseavstander og store 
vikarutgifter. Det er ikke tatt høyde for ytterligere deltakelse kommende år og det viser seg i 
tillegg svært vanskelig å fa tak i kvalifisert personell.

Prosjektet er forelagt IKT-ansvarlige ved Kvænangen barne- og ungdomsskole som deler disse 
synspunkter. Det hevdes i tillegg at en kunne ha langt bedre utbytte av å nytte omsøkte midler 
lokalt. Dette spesielt for å heve kompetansen for de lærere som har størst behov for dette.



1

Lyngen kommune
ADMINISTRASJONSSJEFEN 

Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat
Postboks 6105

9293  TROMSØ

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

”Nye teknologier i skole og næringsliv”
I samarbeid med NT regionråd søker Lyngen kommune, Kvænangen kommune, Kåfjord kommune, 
Skjervøy kommune og Nordreisa kommune om tilskudd til gjennomføring av et treårig prosjektet; ”Nye 
teknologier i skole og næringsliv”. Lyngen kommune vil være administrativ gjennomføringsenhet.

Bakgrunn:

Kunnskapsløftet sier at det ”å kunne bruke digitale verktøy” hører med til grunnleggende ferdigheter i 
grunnskolen og man ser at det generelt sett er et økende kompetansekrav og en større 
teknologiorientering både innen næringsliv og det offentlige. Nord – Troms oppfattes som en relativt 
næringsfattig region med synkende innbyggerantall, og det er behov for nyetableringer og sikring av 
eksisterende arbeidsplasser. Næringslivet peker ofte på at det er en gjennomgående mangel på
kompetanse, men her finnes ingen store kompetanseinstitusjoner i regionen.

Prosjektet "kompetanseheving med fokus på teknologi og innovasjon" som ble gjennomført i regionen 
i tidsrommet Juli 2006 – Desember 2008 har kommet frem til en del konklusjoner omkring
kompetansebehovet blant lærere og elever i forhold til de nye teknologiske kravene som stilles av 
både næringsliv og hverdagens samfunn. Her er noen av de konklusjoner som prosjektet kan vise til:

• Det finnes enorme muligheter for å heve IKT- kompetansen til både lærere og elever gjennom 
alternative former for distribusjon og undervisning av nye IKT- og webteknologier innen 
skolemiljøene.

• På et generelt grunnlag er det et stort kompetanse – gap mellom intensjonene for 
Kunnskapsløftet og den IKT – kompetansen som lærerne representerer. 

• På et generelt grunnlag er det stor forskjell på motivasjonen blant lærere og elever for å ta i 
bruk og implementere nye IKT- og webteknologier.

• Online – verktøy har stor appell til kreativiteten og innsatsen hos elevene, spesielt relatert mot 
sosiale samhandlingsplattformer.

• Man kan oppfylle målene i Kunnskapsløftet vha. tilgjengelige Open Source verktøy på www.
• Det finnes i dag gratis online - verktøy som kan fullt ut brukes til distribuerte 

undervisningsformer.

Prosjektet hadde meget gode erfaringer med tilegning av spisskompetanse gjennom utradisjonelle 
metoder og ved bruk av online – applikasjoner og Freeware.



2

Parallelt med dette prosjektet har også IKT - nettverket i Nord – Troms jobbet med mange av de 
samme problemstillingene og kommet til mye av de samme konklusjonene. IKT – nettverket består av  
alle IKT – veilederne i de respektive kommunene.

For å ivareta konklusjonene og utnytte de oppnådde resultatene fra det gjennomførte prosjektet på en 
best mulig måte, samt fange opp de erfaringene som IKT – veilederne i kommunene har kommet med, 
så ønsker de aktuelle kommunene og NT regionråd å gjennomføre et tre-årig prosjekt med et sterkt 
fokus på kompetanseheving innen nye teknologier. 
Det satses på å etablere en god kommunikasjon og arbeidsform på de forskjellige skolene, da spesielt 
ved involvering av de respektive IKT-veiledere i kommunene.

Forslaget til et nytt kompetanseprosjekt er prioritert av Nord-Troms Regionråd DA i innspill til Regionalt 
Utviklingsprogram for Troms (Se vedlegg).

Prosjektmål:

• Øke ferdigheten i å bruke digitale verktøy, hvilket er integrert i kompetansemålene i 
Kunnskapsløftet (L-06) og regnes som del av fagkompetansen i alle skolefag

• Heve den generelle bevisstheten omkring nye medier, webteknologier og FOSS (Free and 
Open Source Software) i skolen i Nord – Troms

• Fungere som en inspirator og  fasilitator for initiering av skoleprosjekter rettet mot nyttegjøring 
og implementering av nye medier, webteknologier og FOSS (Free and Open Source 
Software) i skolen i Nord – Troms.

• Prosjektet skal gjøre IKT– veiledere, lærere og elever i stand til å vurdere nytteeffekt og 
initiere egen kompetanseheving innen nye medier, webteknologier og FOSS (Free and Open 
Source Software)

• Skape funksjonelle samarbeidsarenaer for næringsliv og skole der ny teknologi settes på 
dagsorden.

Organisering:

Prosjektet skal organiseres som et vanlig prosjekt med prosjekteier, prosjektansvarlig, prosjektleder og 
prosjektgruppe.

Prosjekteier: Nord Troms regionråd DA, 
Lyngen kommune, Kåfjord kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy 
kommune, Kvænangen kommune

Styringsgruppe: Regionkontoret i Nord-Troms
Representant fra kommunene (IKT – veileder)
Representant fra næringslivet
Representant fra Friprog – senteret i Tromsø

Prosjektleder: Innleid  

Prosjektgruppe: Prosjektleder
Prosjektgruppe

Samarbeidsparter: Nord-Troms Regionråd DA (Nord-Troms Studiesenter)
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
Nord-Troms næringsforum
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Prosjektgjennomføring:

Prosjektet skal gjennomføres over 3 år. Prosjektet vil foregå i de kommunene i Nord-Troms som deltar 
med finansiering.

Prosjektgruppens ressurser

• Næringslivet skal brukes som en sentral støttespiller 
for å synliggjøre kompetansebehovet og spisse 
prosjektet opp mot disse.

• FriProg – senteret skal brukes som en støttespiller 
for å orientere de digitale løsninger innenfor deres 
formål, og samtidig dra nytte av de ressurser som 
senteret sitter på.

• IKT-veilederne kommer til å spille en sentral rolle i 
utformingen av læringsmål, innhold og 
gjennomføringsformer.

Parametere for gjennomføring
• Genuin interesse blant deltakerne
• Direkte kontakt med IKT-veiledere /lærerne
• Engelsk og norsk som arbeidsspråk / kommunikasjonsspråk 
• Synliggjøring / Opplæring på effektiv kommunikasjon som en del av prosessen.
• Løpende evaluering
• Bruk av alternative undervisnings- / motivasjonsmetoder

Arbeidsmetoder
• Bring kompetanse og utstyr ut i skolene
• Lage virtuelle møteplasser / samarbeidsrom 
• Hybrid av de ovennevnte
• Dokumentasjon og distribusjon av undervisningsopplegg, informasjon og resultater.

Praktiske eksempler på noen opplegg/aktiviteter:
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Dokumentasjon
• Prosjektrapporter
• Web
• Friprog-senteret
• Kommunenes nettverk
• IKT – konferanser
• GoOpen (GoOpen er en årlig nasjonal konferanse som sprer kunnskap om og trygghet for 

bruk av fri programvare i offentlige og private virksomheter.)

Teknologier
• Web 2.0 & 3.0 – teknologier (Kommer for full fart inn i de aller fleste bransjer)
• FOSS – Free and open Source Software (Stor utvikling internasjonalt og økende nasjonal 

interesse både innen næring / offentlig sektor)
• 3D – teknologier (Enorm utvikling og potensiale både som verktøy for design, prototyping, 

testing og læringsverktøy, implementeres i stadig større omfang i en rekke nye bransjer)

Overordnet tidsplan
Vår 2009 Initiering / Opplæring – IKT veiledere 

Fundamentering i skolenes opplærings- og virksomhetsplaner for neste år
Høst 2009 Initiering / Opplæring – lærere
Høst 2009 Workshop med næringsliv / skole
Vår 2010 Initiering / Opplæring– lærere Fundamentering i skolenes opplærings- og 

virksomhetsplaner for neste år
Høst 2010 Initiering / Opplæring- elever
Høst 2010 Workshop med næringsliv / skole
Vår 2011 Initiering / Opplæring– elever Fundamentering i skolenes opplærings- og 

virksomhetsplaner for neste år Klargjøring av skolebaserte prosjekter
Høst 2011 Skoleprosjekter 

Initiering, veiledning og oppfølging
Høst 2011 Workshop med næringsliv / skole

Hvert år skal det satses på å gjennomføre en Workshop der næringsliv og skole kan møtes for å se 
på, og jobbe sammen om utveksling av kompetansekrav, forventninger og praksis omkring nyere 
teknologier. Et sterkt fokus på entreprenørskap og utdanningsvalg i skolen vil også være naturlig 
emne for disse workshopene. Det tas sikte på å rullere på geografisk plassering og tematisk vinkling 
av disse.
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ØKONOMI

Kostnader:

2009 2010 2011

Lønn, pensjon, forsikring etc 610.000 610.000 610.000

Pedagogisk drift 100.000 100.000 80.000

Kontorhold, regnskap, planlegging, administrasjon, etc    30.000     30.000        30.000

Reisekostnader, møtekostnader 50.000 50.000  70.000

 kr. 790.000     kr. 790.000     kr. 790.000     

Finansieringsplan:

2009 2010 2011 

Tilskudd Troms fylkeskommune 50% 395.000 395.000 395.000

Egenfinansering:

• Regionkontoret i  Nord-Troms* 40.000 40.000 40.000

• Nord-Troms Regionråd DA 45.000 45.000 45.000

• Kommunene (5 x 50 000)* 250.000 250.000 250.000 

• FriProg – senteret* 30.000 30.000 30.000 

• NT næringsforum 30.000 30.000 30.000

kr. 790.000     kr. 790.000     kr. 790.000     

*Deler av finansieringen vil være arbeidsrelatert. Dokumenteres med timelister.

Forankring 
Prosjektet oppfattes som grundig forankret både faglig og næringsmessig gjennom disse 
publikasjonene:

• Stortingsmelding nr. 31 (2007 – 2008), "Kvalitet i skolen" 
• Prosjektet er i tråd med ”Nord-Troms strategier 2007-2016, og handlingsplanen for 2008/09 – i 

strategi 2; kompetanse.
• Prosjektet er i tråd med Strategisk næringsplan for Tromsø – regionen, der man satser på 

kompetanseheving og innovasjon.
• Læreplanverket for Kunnskapsløftet (K06)
• Tiltaksplan Et felles løft for realfagene. Kunnskapsdepartementet. August 2007
• Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling – 2007-2008. Digital kompetanse. 

Utdanningsdirektoratet
• Rapport om entreprenørskap og læringsutbytte. 

www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3672
• Digital skole hver dag – om heltlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen. ITU. 

Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen
• Kommunenes IKT-planer
• Brev av 03.12.08 fra Kunnskapsdepartementet omkring ”Statlige midler til etter- og 

videreutdanning i 2009 – fortsatt satsing på kompetanseutvikling”
• Strategi og handlingsplan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk personell i 

grunnopplæringa i kommunene: Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og 
Storfjord kommune
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Vi håper De vil se til vårt prosjekt med velvilje, og vi står selvsagt til tjeneste med ytterligere 
informasjon dersom dette er nødvendig. 

For prosjekteier:

Lyngen kommune

Birger Hellan – rådmann Hans Karlsen - ordfører
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Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 28.05.2009
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/38 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Samarbeidsavtale med Nord Troms Museum

Vedlegg

1 Brev fra Nord Troms Museum datert 26.02.09

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune øker sitt driftstilskudd til Nord Troms Museum med kr. 20,- pr. 
innbygger.
Tilskuddet innarbeides i budsjett f.o.m. 2010 og vil da tilsvare kr. 80,- pr. innbygger.
Det forutsettes at samtlige eierkommuner øker sine tilskudd til samme beløp. 

Saksopplysninger

Det blir utarbeidet ny samarbeidsavtale mellom Nord Troms Museum og eierkommunene.
Den nye avtalen vil være todelt bestående av en felles del og en tilleggsprotokoll som kan 
tilpasses den enkelte kommune.
Hovedfokus i kommuneavtalen vil være: Driftsmidler, Sommerarbeidsplasser, Husleie og 
Anlegg. 
Museet anmoder samtlige eierkommuner om økning av driftstilskudd til kr. 80,- pr. innbygger

Vurdering

Kommunens driftstilskudd til Nord Troms Museum har lenge vært kr. 60,- pr. innbygger.
En økning til kr. 80,- pr. innbygger synes ikke urimelig og vil for vår kommune utgjøre en årlig 
utgiftsøkning på kr.26.000,-

Kommunen dekker i dag kostnader knyttet til museets lokaler i flerbrukshuset med kr. 90.000,-
pr. år. Hvorvidt andre av eierkommunene bærer tilsvarende utgifter til kontorhold vites ikke. Det 
er imidlertid rimelig å anta at ved inngåelse av ny samarbeidsavtale må kommunenes utgifter til 
dette utlignes.





Til kommunene i Nord-Troms

Driftsmidler

Sommerarbeidspiasser

Husleie

Anlegg

„fiiorb - Troin
STORFJORD * LYNGEN KAFJORD SKJERVØY * NORDREISA KVÆNANGEN

Sørkjosen 26.feb.2009

Hovedfokuset i kommuneavtalen er:

.t&unt

Nord-Troms Museum har i 2008/2009 gjennomgått møter med alle kommunene i

regionen og har hatt som mål og få på plass en samarbeidsavtale mellom museet og

den enkelte kommune. På møtene har museet presentert sin daglige drift og

prosjektvirkesomhet. Vi har også lagt fram forslag til ordninger som gjelder

sommerarbeidsplasser og leie av kontorlokaler i kommunene. Vi har diskutert

aktiviteten i avdelingskontoret i den enkelte kommune, og museet har lyttet til råd og

ideer som kommunene har bringt fram for oss. Noen avdelingskontor fungerer bra i

dag, mens det noen steder kan foretaes grep for å bli bedre.

Den muntlige avtalen som i dag gjelder mellom Nord-Troms Museum og kommunene

varierer i form og innhold. Den nye samarbeidsavtalen er todelt. Det er en felles del

og en tilleggsprotokoll, som innholder særavtaler tilpasset den enkelte kommune.

Adresse: Bjørkligården 13, 9152 Sørkjosen ZeTe1efon: 97558334 Email: nina@ntrrn.no
URL: http://ntrm.no/
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De kommunale driftsmidler som museet mottar i dag har vært stabil veldig lenge.

Nord-Troms Museums budskap om økte driftsmidler er blitt presentert for alle

kommunene. Museet ønsker at de kommunale driftsmidler skal øke slik at ikke

avstanden blir for stor til de fylkeskommunale og statlige midlene som museet mottar

dag. Ut fra dette ønsker museet at kommunene bidra med kroner 80 pr. innbygger.

Et slikt beløp vil være med på å sikre regionsmuseets utvikling og drift i alle

kommunene.

Videre er det viktig å få på plass fast støtte til sommerarbeidsplasser. Dette vil gi et

forutsigbart museumstilbud til lokalbefolkning, besøkende og turister i

sommersesongen.

Når beløpet fra kommunen fastsettes kan tilleggsprotokolen benyttes slik at enkelte

krav kan settes ned på papiret, som foreksempel "åpningstider på museet i

sommersesongen".

I noen kommuner er det nok behov for flere møter som kan avklare

samarbeidsavtalen i tilknytning til museumsanlegg. Dette gjelder særlig Nordreisa og

Kvænangen. Museet planlegger å gjennomføre disse møtene i løpet av våren 2009.

For å fullføre samarbeidsavtalen er vi avhengig av at den enkelte kommune

fastsetter sitt driftsbeløp til Nord-Troms Museum. Deretter må kommunene ta kontakt

med museet slik at arbeidet med avtalen blir gjennomført og avsluttet.

Dersom det er noen spørsmål er dere velkommen til ta kontakt.

Vennlig hilsen

Nina Einevoll Strøm

Bestyrer

Nord-Troms Museum

Mob 97558334
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Kompetanseplan for grunnskolen

Vedlegg

1 Kompetanse for kvalitet

Rådmannens innstilling

Framlagte strategiske plan ”Kompetanse for kvalitet” vedtas som Kvænangen kommunes plan 
for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i kommunen.

Saksopplysninger

St.meld.nr.31 (2007-2008) ble vedtatt av Stortinget 13.06.2008. Meldingen gir nasjonale 
føringer og mål for styrking av kvaliteten i norsk skole. For å kunne gjennomføre intensjoner og 
vedtak fattet av stortinget i forbindelse med behandlingen av meldingen, kreves det at 
kommunene utarbeider en plan for kompetanseutvikling. Region Nord Troms som består av 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord har gjennom 
regionsamarbeidet utarbeidet en felles plan.

Den regionale planen består av en overordnet plan for 2009-2012 for etter- og videreutdanning, 
en handlingsplan som viser hvilke kompetanseområder som skal prioriteres årlig.

Vurdering

Utdanningsbehov i kommunens skoler bygger kompetanseundersøkelse gjennomført 
februar/mars 2009. 
Det er videre tatt hensyn til de utdanningskrav som etter hvert stilles til det personell som skal 
undervise på henholdsvis barne- og ungdomstrinn.

For videreutdanning legges det (fra statlig hold) opp til en utgiftsfordeling der staten dekker 
40%, kommunen 40% og den enkelte lærer/skoleleder 20%. 



Det antall lærere kommunen årlig kan tilby etterutdanning er derfor avhengig av så vel statlige 
som kommunale midler.



  Regionkontoret i Nord-Troms

Kompetanse for kvalitet

Strategisk plan
for etter- og videreutdanning

av lærere og skoleledere i grunnskolen

for kommunene

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord

2009 - 2012
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Forord

St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, ble godkjent av Stortinget 13. juni 2008.
Meldingen gir nasjonale føringer og mål for styrking av kvaliteten i norsk skole.
For å kunne gjennomføre intensjoner og vedtak gjort i Stortinget i forbindelse med 
behandlingen av meldingen, kreves at kommunene utarbeider en plan for 
kompetanseutvikling. Region Nord-Troms, som består av kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord utarbeider gjennom regionsamarbeidet en 
felles plan. 

Den regionale planen består av en overordnet plan 2009-2012 for etter- og videreutdanning, 
en handlingsplan som konkret sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres hvert 
skoleår, samt en kommunal del for spesielle satsinger i egen kommune. Planen revideres 
hvert år og utviklingsområdene prioriteres for de kommende skoleår i planperioden. 

Planen omhandler kompetanseheving av ledere og lærere i grunnskolen. I tillegg vil 
personalet i PP-tjenesten, assistenter og annet personale i grunnskolen være aktuelle 
målgrupper for kompetanseutviklingstiltakene. Med bakgrunn i samarbeidet med Troms 
Fylkeskommune, gis tilbud om kompetanseheving i felles satsingsområder også til 
personalet ved Nordreisa, Skjervøy og Nordkjosbotn videregående skoler.

Kommunene i region Nord-Troms ser det også som viktig å få til et tverrfaglig samarbeid om 
elevene, og vil fortsette dette samarbeidet gjennom felles kompetanseutvikling for lærere og 
andre yrkesgrupper som jobber for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i regionen.

Strategisk plan for kompetanseutvikling i region Nord-Troms bygger på:

St.meld. nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
St.meld. nr 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen
Kunnskapsdepartementets rundskriv F-12/2008 B: Innføring av Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet (K06) - læreplanverket
Brev fra Kunnskapsdepartementet av 03.12.2008 til kommuner og fylkeskommuner med 
redegjøring for nasjonale satsinger på kompetanseutvikling i 2009.
Ny kompetansestrategi: Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere, 
Utdanningsdirektoratets skriv av 09.02.09: Statlig satsing på etter- og videreutdanning 2009
Brev fra Utdanningsdirektoratet av 20.03.2009: Informasjon og tildeling av midler til 
etterutdanning i 2009, kap. 226.

Planen skal behandles politisk i den enkelte kommune i Nord-Troms.
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Innledning

Opplæringsloven § 10-8. sier om kompetanseheving:

Skoleeigaren har ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda.

Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonalet, skoleleiarar og 
personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, 
med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde 
seg orientert om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.

I St.meld.nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen legges grunnlaget for en ny statlig satsing på 
kompetanseutvikling etter at den fireårige strategien for innføring av K06 Kompetanse for 
utvikling er avsluttet.  Den nye satsingen gjelder etter- og videreutdanning av lærere ut fra 
statlig prioriterte innsatsområder som skal ”tette hull” i Kunnskapsløftet. 

Tiltakene omfatter mer målrettet støtte til skoleeier på tiltak som gjør lærerne bedre kvalifisert 
til å lede elevenes læring i klasserommet, med utgangspunkt i kunnskap om behov i forhold 
til eksisterende kompetanse. Samtidig skal det være en mulighet for den enkelte skoleeier å 
prioritere tiltak ut fra lokale behov innenfor rammen av en nasjonal strategi.

For å nå målene i K06 og nasjonale mål for kvalitet i grunnopplæringen slik de framkommer i 
stortingsmeldingen, kreves videre satsing på etter- og videreutdanning på flere områder for 
lærere og skoleledere i region Nord-Troms.

For å nå målene med kvalitetsutvikling i skolene i Nord-Troms vil blant annet å styrke 
tilpasset opplæring, bedre læringsutbyttet i de fem basisferdighetene og arbeid med å bedre 
vurderingspraksis være viktige innsatsområder. Samarbeid om hele grunnopplæringen, 
overgangene fra barnehage til og med videregående opplæring er også viktig satsinger i 
Nord-Troms.

Den regionale strategiplanen omhandler behov for etter- og videreutdanning av lærere og 
skoleledere i Nord-Troms.

Kompetanse og skolenes planarbeid

Ut fra statlige føringer, og etter at skoleeier har innhentet kompetansebehovet fra skolene, er 
det skoleeier som har ansvar for å analysere kompetansebehov og utforme kommunale 
planer for kompetanseutvikling og prioritere kompetanseutviklingstiltakene.

Skolene har ansvar for egen kompetanseutvikling, men for å sikre og utnytte ressursene best 
mulig, vil skoleeierne i Nord-Troms i tillegg koordinere og samordne tiltak gjennom en felles 
plan i tråd med statlige føringer og skolenes behov.
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Visjon for skolene i Nord-Troms

- sammen om utvikling og kvalitet i Nord-Troms

Mål for utvikling av skolene i Nord-Troms

• Nord-Troms skolene skal arbeide for en bedre tilpasset opplæring for alle elevene 
gjennom hele opplæringsløpet 

• Nord-Troms skolene skal arbeide for et godt læringsmiljø, slik at alle elevene 
inkluderes, trives og opplever mestring.

• Nord-Troms skolene skal arbeide for å forbedre elevenes resultater i de fem 
basisferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å 
kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy

• Nord-Troms skolene skal arbeide for en vurderingspraksis som bidrar til å øke 
elevenes motivasjon og læringsutbytte.

• Nord-Troms skolene skal videreutvikle samarbeidet for å bedre kvaliteten på 
opplæringen blant annet gjennom samarbeid om hele opplæringsløpet, for å gjøre 
elevene i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

• Nord-Troms skolene skal samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv og gi 
elevene en god nok rådgiving og veiledning for videre utdanningsvalg.

Mål for kompetanseheving og kvalitetsutvikling i Nord-
Troms skolene

Målet med det regionale samarbeidet om kompetanseheving og kvalitetsutvikling er:

- at skolene er i kontinuerlige utviklingsprosesser i forhold til utviklingsmålene i 
egen skole og i forhold til felles utviklingsmål

- at skolene utvikler en egen kultur for kontinuerlig læring, der alle tar ansvar for og 
føler seg forpliktet til å realisere felles mål 

- at etter- og videreutdanningen skal ha effekt på praksis i skolene ved å bidra til å 
styrke elevenes læring og motivasjon 

- kompetanseutvikling skal være en naturlig del av utøvelsen av læreryrket 

- at regionen skal ha kompetente lærere
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Målgrupper
Skoleledere, lærere og rådgivere i hele grunnopplæringen, og i tillegg PP-tjenesten, SFO-
personalet og skoleassistenter i Nord-Troms.

Statlige føringer på videre- og etterutdanning

I st.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen er det lagt grunnlag for ny statlig satsing på 
kompetanseutvikling etter at strategien Kompetanse for utvikling 2006 - 2009 er avsluttet.

Kompetanse for utvikling var begrunnet med behov for etter- og videreutdanning i forbindelse 
med innføringen av Kunnskapsløftet. Kompetanse for utvikling ga erfaringer fra 
gjennomføring som er viktig å ivareta. I felles brev fra KS og Kunnskapsdepartementet 1. juli 
2008, blir kommunene oppfordret til å fortsette satsingen på kompetanseutvikling.

En del av en helhet.

Strategien ”Kompetanse for kvalitet” sier: Lærerne skal formidle sentrale kunnskaper til 
elevene og legge til rette for læring. Krav til kunnskap endrer seg over tid og medfører nye og 
endrede krav til hva en lærerskal kunne. Derfor er lærernes kvalifisering en kontinuerlig og 
livslang prosess.

Den grunnleggende kvalifiseringen til læreryrket skjer i lærerutdanningene. For yrkesaktive 
lærere skjer den kontinuerlige kompetansebyggingen gjennom veiledning, etterutdanning, 
videreutdanning, læring gjennom lokal skoleutvikling og samarbeid og kompetanseheving 
med andre deler av arbeidslivet. Til sammen utgjør dette lærernes livslange 
kompetansebygging.

Skoleeier har hovedansvaret for å gi sine ansatte i grunnopplæringen nødvendig 
kompetanseutvikling selv om staten bidrar på enkelte utvalgte områder. På det lokale nivået 
må derfor tiltakene i den statlige satsingen inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle 
typer kompetanseutviklingstiltak rettet mot målgruppa. 

Statlig strategi for videreutdanning ”Kompetanse for 
kvalitet”

Begrunnelsen for ny satsing gjennom strategien ”Kompetanse for kvalitet” er at høy faglig 
og pedagogisk kompetanse hos lærerne bidrar til gode elevresultater.
Strategien er et statlig bidrag til kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å oppfylle 
lovens krav om kompetanseutvikling.

Formålet med strategien er å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved 
å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom målrettet og 
landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. Strategien skal bidra til å øke læreryrkets 
status og styrke tilliten til skolens kvalitet.

Lærere med høy faglig og pedagogiske kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes 
læring. Dette bekreftes av mange studier som viser at høy faglig kompetanse betyr mye for 
hva elevene lærer. 
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Høy faglig og pedagogisk kompetanse hos lærerne bidrar til gode elevresultater. Det er 
derfor en utfordring at 40 prosent av lærerne i grunnskolen ikke har noen faglig fordypning i 
fagene de underviser i, og bare en femtedel har fordypning på minst et år i fagene de 
underviser i.

Styrking av lærernes faglige kompetanse forutsetter videreutdanning, og 
Kunnskapsdepartementet varsler at de vil utvikle og iverksette et langvarig system for 
videreutdanning for det pedagogiske personalet. Videreutdanningen skal i første rekke 
målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis er særlig behov for. Det varige 
systemet vil bidra til bedre muligheter for videreutdanning for det pedagogiske personalet og 
gi høyere kvalitet i opplæringen. Høyere faglig kompetanse vil gi profesjonelle lærere bedre 
omdømme og høyere status i samfunnet.

For lav fordypning er en nasjonal utfordring. Statlige utdanningsmyndigheter har derfor et 
ansvar og en rolle i videreutdanningen. Samtidig er kompetanseutvikling et lokalt ansvar som 
må være forankret i lokale behov i den enkelte kommune og fylkeskommune, på den enkelte 
skole og hos den enkelte lærer. Universiteter og høgskoler er de viktigste tilbyderne av 
videreutdanning for pedagogisk personale i grunnopplæringen.

Et godt samspill mellom utdanningstilbydere, skoleeiere statlige myndigheter og 
arbeidstakerorganisasjonene er en forutsetning for å få til et godt og varig system.

Et varig system for videreutdanning

Utvikling av lærernes kompetanse gjennom videreutdanning krever forutsigbarhet og 
langsiktighet. Et varig system må utformes slik at de ulike aktørene og deltakerne har tillit til 
det og opplever at det fungerer i en langsiktig planlegging både ut fra den enkelte lærers 
yrkesmessige behov, ut fra skolens behov, skoleeiers og nasjonale myndigheters behov.

Å bygge opp kompetanse i en skole tar tid. Skoleeierne og skolene må derfor ha langsiktige 
og systematiske planer, lærernes kompetansebygging må ses på som en del av skolens 
kompetanse. Langsiktigheten kreves også for at nødvendig kompetanseutviklingstiltak skal 
kunne inngå som en del av skolens ordinære drift. 

Universitet og høgskoler må ha en forutsigbarhet for å bygge opp tilbud og ha stabil kapasitet 
til å dekke behovene for målrettede tilbud for videreutdanning.

Systemet er avhengig av at det planlegges, prioriteres, budsjetteres og tilrettelegges lokalt, 
regionalt og nasjonalt for gjennomføring på en måte som gir videreutdanning av høg kvalitet 
for det pedagogiske personalet og skolene og kommer elevene til gode. På sikt må det være 
et mål at alle lærerne får et tilbud om videreutdanning som følge av nasjonale eller lokale 
tiltak.

Profesjonsrettet videreutdanning

Systemet for videreutdanning vil gi deltakerne videreutdanning i et omfang på inntil 60 
studiepoeng (stp) i det enkelte fag eller område. Stasingen vil omfatte både de som har 
fordypning i faget fra tidligere, de som har noe fordypning og de som eventuelt vil la 
videreutdanningen inngå i mastergrad. Videreutdanningen skal være knyttet til de prioriterte 
fagene og emnene, samtidig som det også skal gis rom for prioriteringer ut fra lokale behov.
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Videreutdanningen skal målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis særlig er 
behov for å styrke. Systemet for videreutdanning vil gi deltakerne videreutdanning i et 
omfang på inntil 60 studiepoeng i det enkelte fag eller fagområde.

For perioden 2009-2012 er disse fagene og områdene prioritert:

- norsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- samisk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- matematikk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- engelsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- leseopplæring, fortrinnsvis på barnetrinnet
- fysikk og kjemi
- praktisk- estetiske fag
- rådgiving

Tilbudene om videreutdanning skal være på høgskole- og universitetsnivå og gi studiepoeng. 
Det gir tilbudene den nødvendige faglige kvaliteten som sikrer at utdanningen er 
forskningsbasert. Studiene skal gi solid faglig og didaktisk kompetanse i faget.

Videreutdanningen må også ivareta sentrale elementer i Kunnskapsløftet som: vurdering, 
tilpasset opplæring, bruk av IKT i faget, grunnleggende ferdigheter.

Videreutdanningen gir som regel størst effekt på elevenes læring når den er knyttet til 
lærernes daglige virke. Tilbudene skal derfor i betydelig grad være praksisrettet ved at 
deltakernes egen yrkespraksis i størst mulig grad skal knyttes til og brukes som 
utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen. Det innebærer at omfanget 
av lærernes ordinære oppgaver må reduseres i studietiden slik at deler av arbeidstiden 
reserveres videreutdanningen. Videreutdanningen må la seg gjennomføre som 
deltidsstudium i kombinasjon med lærerarbeidet.

Formålet med videreutdanningen er å bedre kvaliteten på opplæringen til elevene. Derfor er 
det viktig å legge til rette slik at den kan gjennomføres uten vesentlige belastninger for 
elevenes opplæring. Ved å la videreutdanningen inngå som en definert del av lærernes 
ordinære oppgaver, skal skolen øke sin bemanning i den perioden som lærer deltar i 
videreutdanning. Det vil sikre stabil opplæring for elevene og bedre lærernes motivasjon for 
studiene.

Nasjonalt samarbeid om strategien.

Partenes roller og ansvar.

De ulike partenes ansvar og oppgaver i forbindelse med videreutdanningen bør være klart 
definert. Skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse og for å ha et system 
som gir mulighet for nødvendig kompetanseutvikling, slik det er fastsatt i opplæringsloven § 
10-8.

Nasjonale utdanningssystemer skal:

• på grunnlag av de årlige statsbudsjettene bidra med særskilte statlige ressurser til å 
gjennomføre videreutdanning



9

• samarbeide med universitets- og høgskolesektoren, skoleeierne og 
arbeidstakerorganisasjonene om kvalitet og relevans i videreutdanningstilbudene

• gjennom fylkesmannen bidra til regionalt samarbeid og koordinering mellom partene 
som inngår  i strategien

• i samarbeid med partene fastsette mål og nasjonale prioriteringer 

• ha ansvar for systemet for rapportering om gjennomføringen og gjennomføre 
nødvendige nasjonale kompetansekartlegginger

• foreta evaluering av strategien i samarbbeid med partene

• gjennom fylkesmannen føre tilsyn med at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for 
kompetanseutvikling

• fordele ressursene etter fastsatte kriterier og føre kontroll med bruken av midlene

Kommuner og fylkeskommuner skal:

• forankre systemet for videreutdanning i sin egen region

• sikre sammenhengen mellom den statlige satsingen og egne satsinger

• kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet på dedn 
enkelte skole i samarbeid med partene

• i samarbeid med organisasjonene lage en helhetlig og rullerende plan for etter- og 
videreutdanning for pedagogisk personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak 
inngår som en integrert del, og forankre planen politisk

• delta i satsingen på videreutdanning gjennom å dekke en del av vikarutgiftene og 
utgifter til reise, opphold, læremidler mv. og legge til rette for deltakelse

• samarbeide med organisasjonene, tilbyderne og evt. andre 
kommuner/fylkeskommuner om kvalitet, relevans, tilrettelegging og tilpasning av 
tilbudene om videreutdanning

• foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med 
partene

KS skal:

• stimulere til samarbeid lokalt og regionalt mellom kommuner og fylkeskommuner, 
arbeidstakerorganisasjonene og universiteter og høyskoler om kompetanseutvikling

• bidra til å forankre systemet for videreutdanning i kommunesektoren

• motivere arbeidsgiverne til, sammen med arbeidstakerorganisasjonene, å utvikle 
systematiske planer for kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet der 
videreutdanning inngår
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• motivere kommuner og fylkeskommuner til å delta i satsingen på videreutdanning

• samarbeide med partene om kvalitet og relevans i videreutdanningstilbudene

• i samarbeid med partene bidra med å fastsette mål og nasjonale prioriteringer for 
videreutdanningen

Arbeidstakerorganisasjonene skal:

• bidra til å forankre systemet for videreutdanning hos medlemmene og motivere for 
deltakelse

• bidra til lokalt samarbeid med arbeidsgiver om langsiktige planer for 
kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet

• samarbeide med de andre partene om regional organisering a tilbud og etterspørsel
• samarbeide med partene om kvalitet og relevans i videreutdanningstilbudene
• i samarbeid med partene, bidra med å fastsette mål og nasjonale prioriteringer for 

videreutdanningen

Universitets- og høgskolesektoren skal:

• utvikle solide og praksisnære tilbud om videreutdanning på inntil 60 stp på prioriterte 
områder

• tilby videreutdanning med høy kvalitet på de prioriterte områdene og på andre 
områder som er etterspurt, på en fleksibel måte og tilpasset lærernes arbeids- og 
studiesituasjon

• i samarbeid med partene, bidra med å fastsette mål og nasjonale prioriteringer for 
videreutdanning

Et utvalg UH-institusjoner tildeles midler for å utvikle videreutdanning på inntil 60 stp på de 
fagområdene og innenfor de rammene som strategien setter. Det er viktig at tilbyderne 
samarbeider med skoleeierne om planlegging og gjennomføring.

Dersom det viser seg å være flere som ønsker videreutdanning enn hva det er midler til, skal 
som hovedregel de skoleeierne og skolene som har lavest andel med lærere med fordypning
innenfor de prioriterte fagene og emnene prioriteres. Det utvikles kriterier for prioriteringen av 
studieplassene i samarbeid med partene.

Finansiering

Systemet for videreutdanning forutsetter at staten finansierer utviklingen av studietilbudene 
og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst antall gratis studieplasser. Dette skjer ved at 
statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til en del av vikarkostnadene som har fått tildelt 
studieplasser. I samarbeid har partene blitt enige om at staten dersom lærer studerer på 
heltid (60 stp), dekker 40% og skoleeier 40% av vikarkostnadene. De resterende 20% er 
lærernes eget bidrag ved at lærer arbeider tilsvarende de siste 20%.

Videreutdanningsstrategien i Nord-Troms

Kommunene i Nord-Troms vil for 2009 prioritere videreutdanning i fagene:
På u-trinnet: norsk og engelsk
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På b-trinnet: leseopplæring og spesialpedagogikk

Videreutdanningen må være på minimum 30 stp. 

Hver kommune avgjør i samarbeid med skolene og arbeidsgiverorganisasjonene hvem som 
får delta i videreutdanningen etter gitte kriterier. Det skrives en kontrakt mellom læreren og 
kommunen.

Statlige føringer på etterutdanning

For 2009 vil staten legge til rette for og prioritere studietilbud av høy kvalitet som 
imøtekommer dokumenterte behov for etterutdanning for lærere, innenfor en ramme på 170 
mill. kroner. 

Følgende etterutdanningstilbud vil bli prioritert fra statens side:

• leseopplæring
• regneopplæring
• rådgiving
• elevvurdering
• IKT-kompetanse i bruk av digitale læremidler

Midlene til etterutdanning vil bli fordelt til fylkesmennene etter en objektiv fordelingsnøkkel.
Kommuner og fylkeskommuner må sende søknad om midler til etterutdanning til 
fylkesmennene. Fylkesmennene vil bli bedt om å prioritere skoleeiere med særlige behov 
innenfor lese- og regneopplæring. Minst 20% av midlene skal avsettes til kompetanse i 
leseopplæring.

Ut over disse prioriteringene vil fylkesmennene også ta hensyn til at etterutdanningsmidlene 
skal imøtekomme lokale behov. Det kan derfor søkes om etterutdanning på andre områder 
enn de som er listet opp foran.

Etterutdanning i skolene i Nord-Troms

Leseopplæring er et viktig kompetanseområde i skolene.
Kommunene i Nord-Troms har startet et samarbeid med Universitetet i Tromsø om 
leseopplæring ”Veiledet lesing” etter EYPL-modellen ved Audhild Nedberg. 
Den videre leseopplæringen er også satsingsområde i regionen, og her er det inngått et 
samarbeid med Lesesenteret i Stavanger om etterutdanning.

Regneopplæring: ”Matematikk i Nord”, et kompetanseutviklingsprosjekt ledet av Høgskolen 
i Tromsø, har omfattet alle lærere på alle trinn i minst en skole i hver kommune i Nord-
Troms. Prosjektet ble avsluttet denne våren. Det skal arbeides med erfarings- og 
kunnskapsdeling i hver kommune i forhold til den kompetansen skolene har tilegnet seg. 
Resultatene her vil avgjøre når regneopplæring prioriteres.

Naturfag er satsingsområde i fire av kommunene i Nord-Troms. Denne lokale satsingen 
ønskes videreført gjennom et allerede avtalt samarbeid med Universitetet i Tromsø.



12

IKT som grunnleggende ferdighet. Her er kommunene kommet ulikt langt i arbeidet med 
kompetanseutvikling. Et avsluttet IKT-prosjekt i regionen vinteren 2009 konkluderer med at 
det er et stort kompetanse-gap mellom intensjonene i K06 og den IKT-kompetansen som 
lærerne representerer. Alle kommunene skal ha IKT-planer, og disse planene fordrer 
oppfølging av lærernes kompetansebehov innen IKT - blant annet i bruk av digitale 
hjelpemidler.

Et nytt kompetansegivende prosjekt hvor hovedmålet er å øke ferdigheten i å bruke digitale 
verktøy og heve den generelle bevisstheten rundt nye medier, webteknologier og FOSS 
(Free and Open Source Software) i skolene i Nord-Troms er under planlegging i noen av 
kommunene i Nord-Troms. Lyngen kommune et hovedansvar, og prosjektet er støttet av 
regionrådet og næringslivet. Det planlegges også en desentralisert etterutdanning 
tilsvarende 30 stp i bruk av IKT i fagene, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Her er 
Kåfjord kommune ansvarlig for søknad, og det vil være deltakere fra alle kommunene i 
regionen.

Rådgiving og samarbeid om faget Utdanningsvalg er viktige innsatsområder i Nord-Troms.
Det er utviklet en regional plan for faget, og det er viktig at faget blir hele skolens ansvar.
Dette fordrer kompetanseheving for flere lærere. Både rådgivere og andre lærere trenger 
blant annet mer kunnskap om yrkes- og arbeidslivet og kunnskap om utdanningsvalg i 
videregående opplæring. 
Innholdet i faget Utdanningsvalg i Nord-Troms krever at skolene jobber med entrepenørskap 
i opplæringen. Nord-Troms har inngått et samarbeid med Ungt Entrepenørskap om 
etterutdanning av lærere i oppstart av elevbedrifter, gründercamp, samarbeid med 
næringslivet for å nå kompetansemålene i regional plan. Her er det avgjørende at flere 
lærere får mer kompetanse. Rådgivernettverket i Nord-Troms vil i tillegg ha behov for 
etterutdanning i forbindelse med ny forskrift om delt rådgivertjeneste og endring av elevenes 
individuelle rett til rådgiving.
”Et individuelt tilpasset opplæringsløp” er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Nord-
Troms og Troms Fylkeskommune med hovedmål å gi utvidet utdanningsvalg for elever som 
trenger det, for å hjelpe eleven å kunne velge rett utdanning og gjennomføre en 
videregående opplæring.

Elevvurdering. Det er varslet store endringer i vurderingsforskriften for grunnskolen fra 
neste skoleår. Styrking av vurdering som en integrert del av elevenes opplæring som skal 
bidra til å øke motivasjon og læringsutbytte, krever mer kompetanse hos lærerne.
I Nord-Troms har kommunene startet en satsing på elevvurdering i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø. Lærerne trenger blant annet kompetanse for å utvikle egen 
vurderingspraksis i underveisvurdering fra 1.-10. trinn i forhold til nasjonale standarder.
Endringene i forskriften vil kreve kompetanseutvikling for både skoleeiere, skoleledere og 
lærere.

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen, og hensikten 
er å legge til rette for at alle elevene skal få utnyttet sitt potensiale for læring. Det er 
nødvendig å fortsatt prioritere kompetanseutviklingstiltak i skolene i Nord-Troms for å utvikle 
skolenes evne til å organisere opplæringen og tilrettelegge innhold og arbeidsoppgaver, 
lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering for at alle elevene skal føle 
mestring i skoledagen. 

Tverrfaglig satsing på psykisk helse og adferd vil være en satsing i alle kommunene i 
hele perioden. Det er viktig å få til et felles helhetlig samarbeid om eleven.



13

Skolelederutdanning

Staten skal i 2009 utvikle tilbud om skolelederutdanning for nytilsatte rektorer. I tillegg skal en 
andel av rektorer som ikke har kompetansegivende utdanning i skoleledelse, få tilbud om 
utdanning hvert år. Staten finansierer utvikling og drift av tilbudet med i alt 20 mill. kroner for 
2009. Omfanget er på 30 studiepoeng. Utdanningen skal tas over 18 – 24 måneder og 
gjennomføres mens rektor er i arbeid. Det er lagt opp til at tilbudet etableres med oppstart 
høsten 2009. 

Det vil i flere av kommunene bli utskiftinger i skoleledelsen grunnet pensjonsalder, og tilbud 
til nye skoleledere om kompetansegivende utdanning er aktuelt i Nord-Troms kommunene i 
løpet av de neste årene.

Økonomi

Finansiering av videreutdanning

Systemet for videreutdanning forutsetter at staten finansierer utviklingen av studietilbudene 
og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst antall gratis studieplasser. Dette skjer ved at 
statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til en del av vikarkostnadene som har fått tildelt 
studieplasser. I samarbeid har partene blitt enige om at staten dersom lærer studerer på 
heltid (60 stp), dekker 40% og skoleeier 40% av vikarkostnadene. De resterende 20% er 
lærernes eget bidrag ved at lærer arbeider tilsvarende de siste 20%.

Basert på en årsramme på 500 000 kroner vil kommunenes utgifter per lærer som studerer 
på fulltid være 200 000 kroner til dekning av vikarutgiftene. Dersom en lærer studerer på halv 
tid (30 stp), vil utgiftene for kommunene være 100 000 kroner per lærer, statens andel 
100 000 kroner og lærerens andel 50 000 kroner. Skoleeierne beslutter om studiene skal tas 
på heltid eller deltid.

Kommunene må i tillegg dekke kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler mv.

Et visst antall gratis studieplasser er fordelt fylkesvis etter en objektiv fordelingsnøkkel der 
antall elever i fylket vektes 85 prosent og antall skoler 15 prosent. 
Troms har for 2009 fått ei samla tildeling på 2,8 mill kroner som tilsvarer 52 studieplasser. 
Disse skal fordeles på de prioriterte fagene, og mellom lærere på barnetrinn, ungdomstrinn 
og i videregående opplæring etter nærmere regler.

Hver av kommunene i Nord-Troms har etter kartlegging av kompetansebehov laget en plan 
for hvilke videreutdanningsbehov som trengs i kommunen.

Finansiering av etterutdanning

Statlige midler til etterutdanning fordeles mellom fylkesmennene, og Fylkesmannen i Troms 
har fått tildelt 5 345 000 kroner. Disse midlene fordeles til kommunene på bakgrunn av 
søknad innen 15. mai.

Hver kommune i Nord-Troms sender inn en begrunnet søknad med beskrivelse av egne 
etterutdanningsbehov på eget søknadsskjema. Kommunenes egenandeler vil være på rundt 
50 prosent.
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Prioriterte fag og områder for videreutdanning – kommuner 
i Nord-Troms
i henhold til statlige satsinger 2009-2012.
Fag/områder Trinn Kommune(r)
2009/2010
Norsk u-trinnet
Engelsk u-trinnet Kvænangen
Matematikk u-trinnet
Leseopplæring b-trinnet Kvænangen
Rådgiving u-trinnet
Spesialpedagogikk

2010/2011
Norsk u-trinnet Kvænangen
Engelsk u-trinnet
Matematikk u-trinnet Kvænangen
Leseopplæring b-trinnet
Rådgiving u-trinnet Kvænangen
Skolelederutdanning

2011/2012
Norsk u-trinnet
Engelsk u-trinnet
Matematikk u-trinnet Kvænangen
Leseopplæring b-trinnet
Rådgiving u-trinnet
Skolelederutdanning Kvænangen
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Prioriterte fag og områder for etterutdanning 2009
(ikke prioritert rekkefølge)
Fag/områder B-trinnet U-trinnet Planlagt gjennomført i 

kommuner
Leseopplæring 
Første leseopplæring og
Videre leseopplæring x x alle

IKT-kompetanse x x alle

Elevvurdering x x alle

Rådgiving x alle

Spesialpedagogikk x x

Naturfag
x x Lyngen,Skjervøy,Kåfjord,Nord

reisa og Kvænangen

Entrepenørskap x x alle

Fremmedspråk x x alle

Musikk
x x

Kvænangen
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Etter-og videreutdanning i Kvænangen kommune

I forbindelse med kompetanseheving av undervisningspersonalet legges følgende definisjoner 
til grunn:

Videreutdanning: Utdanning på universitets-/høgskolenivå som gir studiepoeng
Etterutdanning: Kurs av varierende varighet som nødvendigvis ikke gir studiepoeng

Skolene i Kvænangen gjennomførte i februar 2009 en kompetansekartlegging av pedagogisk 
personell i grunnskolen. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med 
utdanningsforbundet og avdekket manglende kompetanse innenfor følgende fagområder:

• Engelsk
• Norsk
• Tysk
• Naturfag/Matematikk
• Musikk
• Formell kompetanse i begynneropplæring matematikk og leseopplæring
• Rådgiving

Avhengig av tilgjengelige ressurser vil Kvænangen kommunetilrettelegge for følgende 
videreutdanning i prioritert rekkefølge:

1. Engelsk på ungd. trinnet
2. Norsk på ungd. tinnet
3. Musikk
4. Tysk

Etterutdanning prioriteres i følgende rekkefølge:
1.Naturfag
2.Begynneropplæring i matematikk og lesing
3.Rådgiving



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/6033 -1

Arkiv: A10

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/40 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 11.06.2009

Dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder

Henvisning til lovverk: Lov om barnehager

Rådmannens innstilling

Utvalg for oppvekst og omsorg dispenserer fra bestemmelsen om utdanning som førskolelærer, 
og godkjenner Lene Paulsen som pedagogisk leder i Alteidet barnehage for tidsrommet 
20.08.08. -31.07.09.
Dispensasjon gis i medhold av § 17 i Lov om barnehager og § 1 i forskrift om midlertidig og 
varig dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk leder.

Saksopplysninger

I forbindelse med langtidssykemelding ved Alteidet skole har en vært nødt til å foreta 
rokkeringer av personell i skole/barnehage.
Dette resulterer i at styrer flyttes fra barnehage for å ivareta undervisningsoppgaver i skolen. 
Pedagogisk leder rykker opp som styrer og Lene Paulsen konstitueres som pedagogisk leder. 

Vurdering

Lene har fagbrev som barne-og ungdomsarbeider,lang erfaring med arbeid i barnehage og anses 
som godt kvalifisert til stillingen.
Hun mangler imidlertid nødvendig utdanning som førskolelærer – det kreves dermed 
dispensasjon fra barnehagelovens § 17 m. tilhørende forskrift
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Kvænangen kommune
Oppvekst og Kultur

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen Rideklubb v/Svein O. Thomassen

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 22/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/5973-4 220 28.05.2009

Søknad om starthjelp

Saksopplysninger: 
Kvænangen rideklubb søker i brev av 29.04.2009 om tilskudd til dekning av forfalte regninger.
Klubben betraktes som nystartet og forfalte regninger utgjør iflg. tilsendte kopier kr. 4.486,-

Vurderinger:
Klubbens virksomhet anses som et svært positivt bidrag til kommunens oppvekstmiljø og bør 
støttes. 
Det er imidlertid viktig at nyvalgt styre kan starte opp arbeidet uten for stor opparbeidet gjeld.

Vedtak:
Kvænangen kommune dekker forfalte regninger til Alta Kraftlag med kr.3185,82 og Svein Olav 
Thomassen med kr. 1301,-
Beløpet belastes post 1.2570.380.4718.

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder



Kvænangen kommune
Oppvekst og Kultur

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Arbeidstilsynet
Postboks 343
9305  FINNSNES

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/1382 2009/3866-9 A20 22.04.2009

Ang. varsel om pålegg Kvænangen barne- og ungdomsskole

I henhold til Deres brev av 03.03.2009. oversendes følgende dokumentasjon:

Ang. pålegg 1: ……skriftlig rutine for oppfølging av sykefravær
Kommunens personalreglement s. 14.

Ang. pålegg 2: ……informere sine medarbeidere om gjeldende rutiner
Plan for avholdte ”morgenmøter” på Kvænangen barne- og ungdomsskole uke 12 og 13

Ang. pålegg 3: ……kartlegge psykososialt arbeidsmiljø
Skjema for kartlegging av arbeidsmiljø benyttes i samtlige kommunale avdelinger.
Det er i tillegg utarbeidet forslag til et ”tiltaksskjema” på bakgrunn av kartleggingsresultater.
Dette vil bli gjennomført på Kvænangen barne- og ungdomsskole i løpet av mai mnd.

I tillegg oversendes skriv fra rektor Kjetil Tunset ang avholdte dialogmøter. 

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder
Direkte innvalg: 77778831



Kvænangen kommune
Oppvekst og Kultur

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Badderen bygdelag
v/ Inger-Brith Larsen
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Oppvekst og Omsorg - nr. 23/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/1993-14 220 04.06.2009

Søknad om sponsormidler

Saksopplysninger:
Badderen Bygdelag søker i brev av 28.04.09. om premiestøtte i forbindelse med 
fiskekonkurranse under ”Baddertreffet”.
Bygdelaget har bla. ansvar for drift av bygdas grendehus.

Vurderinger:
Tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål har vært utlyst med søknadsfrist 30.04. og 
tildeling vil bli foretatt av utvalg for oppvekst og omsorg i møte den 11.06.09.

”Baddertreffet” er etter hvert blitt et årvisst arrangement som bør innarbeides i bygdelagets 
planer/budsjett.  Badderen bygdelag ville vært berettiget til ordinær støtte dersom søknad hadde 
vært fremmet.

Kommunen har tidligere gitt premiestøtte/sponsorstøtte til spesielle arrangementer utenom 
ordinær tildeling. 
Lignende søknad ble imidlertid behandlet av utvalget i møte den 16.04.09. og følgende vedtak 
ble fattet:
For ettertid vil denne type premiestøtte måtte anses som en del av den ordinære støttet til lag og 
foreninger. Lag og foreninger som mottar generell støtte, kan ikke påregne tilleggsstøtte til 
premier.

Vedtak:
Med bakgrunn i utvalgets generelle vedtak i sak 12/2009 avslås søknad fra Badderen bygdelag
om sponsorstøtte.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Utvalg for oppvekst og omsorg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fyikkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato
12.01.2008

Kristian Olav Mørch 77 64 24 26 Deres dato

Kvænangen kommune v/Hans Jørgen Emaus

9161 Burfjord

Oversendelse av rapport etter skriftlig tilsyn med~nängen komrfiune

Fylkesmannen viser til brev av 16.10.2008 vedrørende skriftlig tilsyn med kommunens tilbud
om gratis frukt og grønt.

Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn er opplæringsloven § 14-1, jf. delegasjonsbrev av
13.09.2007 fra Utdanningsdirektortatet.

Temaet for tilsynet var kommunens plikt til å tilby gratis frukt og grønt til alle elever på
kombinerte skoler og ungdomsskoler, jf. forskrift til opplæringsloven § 18-2.

Fylkesmannen har med grunnlag i innsendt dokumentasjon fra Kvænangen kommune
ikke avdekket avvik i forhold til det aktuelle lovkravet. Se vedlagt rapport.

Med hi1sen

Marit Bøe Linnet
fagsjef

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Vår ref. Arkivkode
2008/4921 - 26 321
Deres ref.

•
Kristian Olav Møreh
juridisk rådgiver

Avdeling postmottak@fmtr.no
Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms
utdanningsavdelingen
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SKRIFTLIG TILSYN MED KVÆNANGEN KOMMUNE

Adresse: 9161 Burfjord
Dato: 17.12.2008

Regelverk:
- Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova)
- Forskrift til opplæringslova

Tilsynet omhandlet følgende emne:
Temaet for tilsynet var kommunens oppfyllelse av plikten til å tilby gratis frukt og grønt til
alle elever ved ungdomsskoler og kombinerte skoler, jf. forskrift til opplæringsloven § 18-2.

Konklusjon etter tilsynet:
Det ble ikke avdekket avvik gjennom tilsynet.

Kommunen opplyser om at det ved kommunens to kombinerte skoler er satt av midler til full
dekning av utgifter knyttet til tilbud om frukt og grønt.

Det opplyses om alle skoler fra budsjettåret 2009 vil disponere midler til å servere gratis
skolefrukt til alle elever.



Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.
02.03.2009 2009/1246 - 1

Vibeke Gjendemsjø 77 64 24 27 Deres dato Deres ref.

Kvænangen kommune
Avd. oppvekst og kultur
Postboks 114
9161 Burfj ord

Arkivkode

Varsel om tilsyn med Kvænangen kommune som barnehagemyndighet

Fylkesmannen skal etter barnehageloven § 9 annet ledd føre tilsyn med at
kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter barnehageloven.
Fylkesmannen i Troms, Oppvekst — og utdanningsavdelingen viser til telefonkontakt
vedrørende tilsyn med Kvænangen kommune som barnehagemyndighet. Etter avtale med
kommunen vil Fylkesmannen føre tilsyn med Kvænangen kommune torsdag 23. og fredag
24. april 2009.

Tema for tilsynet er:
Kommunens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven § 16.
Etter § 16 skal kommunen føre det lokale tilsynet med virksomheter etter barnehageloven.
Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen fører tilsyn med både kommunale og ikke
kommunale barnehagene. Fylkesmannen vil påse at tilsynsmyndigheten opptrer likt og stiller
de samme krav til de ulike barnehageeieme.

Fylkesmannen vil se på kommunens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven § 17 om
styrer som stiller krav til pedagogisk og administrativ ledelse av barnehagen,
og § 18 om barnehagens øvrige personale som omhandler utdanningskrav til
førskolelærere, mulighet til dispensasjon og totalbemanning.

I tillegg vil Fylkesmannen føre tilsyn med kommunen som godkjenningsmyndighet.
Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet og
formål jf. barnehageloven §§ 10 og 11, jf. barnehageloven §§ 1 og 2.

Gjennomføring av tilsynet (med forbehold om endringer)
Åpningsmøte: torsdag 23. april 2009, kl. 12.00 - 12.30
Intervjuer: torsdag 23. april 2009, kl. 12.30 - 16.00
Sluttmøte: fredag 24. april 2009, kl. 12.00 - 13.00

Tilsynet gjennomføres med et kort åpningsmøte, intervjuer og et sluttmøte etter oppsatt
plan. Torsdag 23. april gjennomføres tilsynet med et åpningsmøte og intervjuer.
I sluttmøtet 24. april vil Fylkesmannens tilsynsgruppe oppsummere tilsynet og presentere
eventuelle avvik og merknader. Utfyllende informasjon om gjennomføringen følger vedlagt.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og www.fylkesmannen.no/troms

utdanningsavdelingen



Med hilsen

Ingrid Hernes e.f.

Fylkesmannen ber om at det legges til rette for intervjuer med rådmannen, barnehagefaglig
ansvarlig/etatssjef, styrer og pedagogisk leder ved Burfjord barnehage og styrer i Badderen
barnehage.

Videre ber vi om at rådmannen og bamehagefaglig ansvarlig deltar på åpningsmøtet og
sluttmøtet. Dette er også ønskelig når det gjelder alle som intervjues. Kommunen bes vurdere
om andre personer i organisasjonen med instruksjons- og/eller avgjørelsesmyndighet også bør
delta.

Dokumentasjon
Fylkesmannen ber om å få tilsendt følgende dokumentasjon på forhånd:

organisasjonskart for kommunen
- delegasjonsreglement for kommunen
- kommunens årsmelding eller tilsvarende
- årsrapport for bamehage
- kommunale planer som beskriver barnehageområdet
- kommunal plan for tilsyn med barnehagene
- årsplan og evt. virksomhetsplan for bamehagene som er med i tilsynet
- dokumentasjon som viser oversikt over bemanning og barnegrupper i barnehagene som er

med i tilsynet slik de er i dag.
- vedtekter for de aktuelle barnehagene
- godkjenningsdokumenter for alle barnehagene i kommunen
- kopi av søknader og kommunens behandling av søknad om dispensasjon fra

utdanningskravet til styrer/pedagogisk leder (de 5 siste) og utlysingstekst.
- kopi av søknader og kommunens behandling av søknad om dispensasjon fra pedagognorm
(de 3 siste)

Hvis noe av denne dokumentasjonen er lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside, ber vi
kommunen informerer om det slik at Fylkesmannen selv kan hente dokumentene. Vi ber om
at ovennevnte dokumentasjon blir sendt Fylkesmannen innen 15. april 2009.

Kontaktperson under forberedelsene til tilsynet, er som avtalt bamehagefaglig ansvarlig Hans
J. Emaus. Fylkesmannens kontaktperson på bamehageområdet er Vibeke Gjendemsjø.
Dersom det likevel ikke er mulig å gjennomføre tilsynet etter oppsatt plan, ber vi om at det
blir gitt melding så fort som mulig.

Tilsynet vil bli gjennomført av Fylkesmannen i Troms, Oppvekst- og utdanningsavdelingen
ved Solveig Bjørn og Vibeke Gjendemsjø, med sistnevnte som tilsynsleder.

Fylkesmannen imøteser et godt samarbeid med Kvænangen kommune ved gjennomføringen
av tilsynet.

\\)
utdanningsdirektør fagsjef

Vibeke Gjendem 'ø
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UTFYLLENDE INFORMASJON — Tilsyn med Kvænangen kommune som
barnehagemyndighet 25.-26.mars 2009

Torsdag 23.04
12.00 — 12.30 Åpningsmøte
12.35 — 13.00 Intervju rådmann Liv-Wigdis Smith
13.10 — 13.45 Intervju — Hans J. Emaus
13.50 — 14.20 Intervju styrer Burfjord barnehage
14.30 — 15.00 Intervju pedagogisk leder Burfjord barnehage
15.10 — 15.40 Intervju styrer Badderen barnehage

Fredag 26.03
12.00 -13.00 Sluttmøte

Om åpningsmøtet:
Hensikten med åpningsmøtet er å gi de personene fra kommunen som blir involvert i
revisjonen, informasjon om tilsynets formål og omfang, og hvordan det vil bli gjennomført.
Da Fylkesmannen ikke har arrangert et formøte forut for tilsynet, vil kommunen også få
anledning til å gi en presentasjon av sin virksomhet på åpningsmøtet.

Dagsorden:
• Presentasjon av deltakerne
• Tilsynsmyndigheten redegjør for tilsynets formål og omfang
• Tilsynsmyndigheten redegjør for tema for tilsyn, beskriver forløpet av tilsynet,

redegjør for intervjuteknikk og bruk av resultater
• Rådmann gir tilsynsmyndigheten en kort presentasjon av kommunen og barnehagene

(15 min.)

Om sluttmøtet
Hensikten med sluttmøtet er å presentere konklusjonene fra revisjonen, uttrykt ved de
eventuelle avvik og merknader som er formulert, samt å avklare eventuelle misforståelser
eller feil ved de faktiske forhold som er lagt til grunn for avvik og merknader. Møtet
arrangeres hos kommunen.

Dagsorden:
Tilsynsleder repeterer hensikten med tilsynet
Formålet med sluttmøtet
Definere avvik og merknader
Gjennomgang av avvik og merknader
Tilbakemelding til kommunen om observerte positive handlinger/utførelser
Redegjøre for hvordan resultatene fra revisjonen vil bli rapportert
Fylkesmannens krav til kommunens oppfølging, tidspunkt for tilbakemelding

Vennlig hilsen

Vibeke Gjendesmjø
tilsynsleder - e-post vgj@fmtr.no tlf. 77 64 24 27



Fylkesmannen i  Troms
Romssa F ikkamånni

Saksbehandler  Telefon Vår dato Vår ref.
12.05.2009 2009/502 - 7

Kristian Olav Mørch 77 64 24 26 Deres dato Deres ref.
15.04.2009 1 if

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Oversendelse av rapport etter tilsyn med Kvænang
skoleeier

Fylkesmannen viser til gjennomført tilsyn med Kvænangen kommune som skoleeier
29.04.2009.

Fylkesmannen har ført tilsyn med hvorvidt Kvænangen kommune som skoleeier, har rutiner
for oppfyllelse av opplæringslovens krav knyttet til e1evenes rett til et forsvarlig psykososia1t
skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9a-3. Fy1kesmannen har videre kontrollert kommunens
praktisering av tilfeller hvor elever forlater den ordinære undervisningen på bakgrunn av
religiøs overbevisning. Fylkesmannen har her sett på kommunens oppfyllelse av de aktuelle
elevers rett til grunnskoleopplæring i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf.
opplæringsloven § 2-3 tredje ledd, forskrift ti1 opplæringsloven § 1-1 og kommunens plikt til
å sørge for elevenes sikkerhet, jf. forskriftens § 12-1.

Vedlagt følger tilsynsrapport.

Med hilsen

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Oppvekst- og
utdanningsavdelingen

o mune so

Kristian Olav Mørch
juridisk rådgiver

Arkivkode
632.3

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms



TILSYN MED
Kvænangen kommune

Tidsrom: 29.04.2009 Arkivkode: 09/502
Adresse: 9161 Burfjord

Fylkesmannens tilsynsgruppe:
Juridisk rådgiver Kristian Olav Mørch (tilsynsleder)
Rådgiver Eivind Bratsberg

Kontaktperson i kommunen: Kultur- og oppvekstsjef Hans Jørgen Emaus

Regelverk:
- Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

(opplæringslova)
- Forskrift til opplæringslova



Tilsynet omhandlet følgende emne:
Fylkesmannen har ført tilsyn med hvorvidt Kvænangen kommune som skoleeier, har
rutiner for oppfyllelse av opplæringslovens krav knyttet til elevenes rett til et
forsvarlig psykososialt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9a-3. Fylkesmannen har
videre kontrollert kommunens praktisering av tilfeller hvor elever forlater den
ordinære undervisningen på bakgrunn av religiøs overbevisning. Fylkesmannen har
her sett på kommunens oppfyllelse av de aktuelle elevers rett til
grunnskoleopplæring i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf.
opplæringsloven § 2-3 tredje ledd, forskrift til opplæringsloven § 1-1 og kommunens
plikt til å sørge for elevenes sikkerhet, jf. forskriftens § 12-1.

Gjennomføring:
Fylkesmannen har ikke ført tilsyn med Kvænangen kommune gjennom
systemrevisjon. I forkant av tilsynet fikk Fylkesmannen oversendt redegjørelse fra
Kvænangen kommune vedrørende oppfyIle1sen av de aktuelle lovkrav. Det ble så
gjennomført intervjuer med skolesjef, rektor og to lærere. Etter dette ble det avholdt
en felles samtale mellom deltakere fra Fylkesmannen, skolesjef og rektor. Rådmann
deltok også på innledende møte og avsluttende samtale. Tilsynet ble gjennomført i
stor grad gjennom dialog mellom Fylkesmannen og representanter fra kommunen.

Avvik:
Kvænangen kommune har ikke gode nok rutiner for ivaretakelsen av lovkrav
knyttet til elevenes rett til et forsvarlig psykososialt skolemiljø, jf.
opplæringsloven  §  9a-3.

Dato: 12.05.2009

Kristian Olav Mørch (tilsynsleder) Eiv nd "13ratsberg



4. Merknader
Det ble ikke gitt merknader under tilsynet

5. Andre forhold
Fylkesmannen anmoder Kvænangen kommune om å gi en tilfredsstillende plan
for retting av avviket innen 01.09.2009.

6. Gjennomføring
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

• Varsel om tilsyn
• Fylkesmannen har ikke arrangert formøter, men hatt dialog med

kommunen gjennom telefon og e-post for å informere om tilsynet og avtale
praktisk gjennomføring av tilsynet.

•

Åpningsmøte og intervju ble avholdt på kommunehuset i Burfjord
29.04.2009

• Vedlegg 1 gir en oversikt over dokumentunderlaget for tilsynet
• Vedlegg 2 gir en oversikt over deltakere på åpningsmøte, intervju og

sluttmøte

VEDLEGG 1

Dokumenter fra Kvænangen kommune:
1. Redegjørelse fra Kvænangen kommune vedrørende oppfyllelse av varslede

lovkrav
2. Utskrift fra elevundersøkelsen
3. Skjema for miljøundersøkelse i klasser som ikke deltar i elektronisk

undersøkelse



Oversikt over hvilke personer fra kommunen som var direkte involvert i
revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakere fra kommunen

Navn
Hans Jørgen Emaus
Kjetil Tunset
Erik Gunnes
Halgeir Frantzen

Funksjon
Skolesjef
Rektor
Lærer
Lærer

Intervju



2.Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for tilsynet var:

- Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
- Forskrift til opplæringslova
- Korrespondanse mellom kommunen og fylkesmannen
- Dokumentasjon fra kommunen, jf. vedlegg 1

3.Avvik

Formulering av avvik  :
Kvænangen kommune har ikke gode nok rutiner for ivaretakelsen av lovkrav
knyttet til elevenes rett til et forsvarlig psykososialt skolemiljø, jf.
opplæringsloven  §  9a-3.

Lov runnla for kommunens likt til ivaretakelse av o lærin sloven 9a-3:

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø,
der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein
elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering,
vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle
skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale
miljøet, deriblant tiltak mot krenkande åtferd som mobbing, diskriminering, vald
eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om
enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til
saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det
var gjort enkeltvedtak.

Etter opplæringsloven § 13-10 første ledd har kommunen ansvaret for at kravene i
opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt, herunder opplæringsloven §
9a-3.



Innhold:
1. Innledning

2. Dokumentunderlag

3. Avvik

4. Merknader

5. Andre forhold

6. Gjennomføring

Vedlegg:
Vedlegg 1: Dokumentunderlag for fylkesmannen sitt tilsyn

Vedlegg 2: Deltakere ved fylkesmannen sitt tilsyn

1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Kvænangen kommune 29.04.2009.

Tilsynet fokuserer på kommunens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og
rapporten viser avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet. Rapporten gir
dog ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som skolemyndighet.

Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokumenter og ved intervju av sentralt
plasserte personer i organisasjonen, med sikte på å få verifisert hvorvidt rutiner,
prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. Rapporten omhandler avvik og
merknader som ble avdekket under tilsynet.

AVVIK er mangel på oppfyllelse av krav fastsati i eller i medhold av lov eller
forskrift.

MERKNAD er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der
tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker et forbedringspotensial.



Faktiske forhold som li er til runn for avviket:

Intervju og innsendt redegjørelse fra Kvænangen kommune viser at kommunen ikke
har nedfelte rutiner for ivaretakelsen av elevenes psykiske skolemiljø. Intervju viste
at det ble gjennomført morgensamlinger hver dag ved skolen hvor tema knyttet til
skolemiljø ble diskutert. Det fremkom videre at det er gjennomført VAR-
undersøkelser blant alle de elevene som ikke tok del i elevundersøkelsen. Dette er
derimot ikke nedfelt i skolens rutiner og det fremkommer heller ikke hvordan skolen
følger opp de vurderingene som blir gjort i nevnte morgensamling og undersøkelse.
Det fremkom gjennom intervjuer at personale ved skolen oppfatter at skolemiljøet er
godt ivaretatt. Resultater fra Elevundersøkelsen viser videre at elevene ved skolen i
stor grad trives ved skolen og oppfatter liten grad av mobbing. Fylkesmannen vil her
likevel påpeke at Elevundersøkelsen ikke vil kunne gi garantier for at alle elevene
ved skolen trives og ikke opplever mobbing eller uønsket adferd. Skolen har satt
nulltoleranse for mobbing som et mål for sin virksomhet. Skolen bør således
kartlegge utfordringene i forhold til dette målet, planlegge og iverksette tiltak for å
nå dette målet. Fylkesmannen vil her bemerke at opplæringsloven § 9a-4 setter krav
til at skolen driver intemkontroll i forhold til skolemiljø.

Innsendt redegjørelse og intervju viser at skolen ikke har rutiner for å fatte
enkeltvedtak etter henvendelser vedrørende skolemiljø. Det er i oversendt
redegjørelse fra kommunen vist til at saker knyttet til skolemiljø blir behandlet av
skolemiljøutvalg. Fylkesmannen finner det naturlig at skolemiljøutvalg blir involvert
i saker som berører skolemiljøet, men viser til at ansvaret for skolemiljøet er tillagt
skolen/rektor. Skolemiljøutvalg er ikke pliktsubjekt i forhold til pliktene som følger
av opplæringsloven kapittel 9a og vil heller ikke ha myndighet til å iverksette
nødvendige tiltak for å bedre skolemiljøet.



Opplæringsloven § 9a-3, sett i sammenheng med § 9a-1 og 9a-4, pålegger skolen
omfattende plikter når det gjelder ivaretakelsen av elevens psykiske skolemiljø.
Skolen må aktivt sørge for at elevenes skolemiljø er fritt for destruktiv adfred.
Skolen må sette seg konkrete mål for det psykososiale miljøet, og arbeide
systematisk og planmessig for å nå dem. Det vil ikke være tilstrekkelig dersom
skolen kun gjør tiltak for å fjerne uønsket adferd. § 9a-3 innbærer i tillegg et krav til
at skolen jobber proaktivt for å fremme elevenes trivsel og læring.

Etter § 9a-3 andre ledd har skolens personale en handlingsplikt overfor krenkende
adferd. Denne plikten til å varsle, undersøke og gripe inn gjelder alle tilsatte ved den
enkelte skole. Denne plikten gjelder alle former for krenkende ord eller handlinger,
ikke bare mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Krenkende handlinger dekker
også enkelte former for unnlatelse, for eksempel utelatelse fra lek eller andre sosiale
sammenhenger. Dette innbærer at personalet vil ha en handleplikt også dersom det
ytres eller utføres henholdsvis enkeltstående krenkende ord eller handlinger..

Opplæringsloven §9a-3 siste ledd pålegger skolen å ta stilling til henstillinger fra
elever og foreldre om å rette på forhold vedrørende det psykiske skolemiljøet.
Skolen skal besvare disse henstillingene gjennom enkeltvedtak i henhold til
forvaltningsloven. Dette innebærer blant annet at skolen/skoleeieren har ansvar for
at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes (forvaltningsloven § 17),
vedtaket skal være skriftlig med mindre dette av praktiske grunner vil være særlig
byrdefullt, og den eller de som har kommet med henstillingen, skal få melding om
vedtaket (forvaltningsloven § 27). Sammen med vedtaket skal det følge en
begrunnelse, med mindre det er grunn til å tro at ingen vil være misfornøyd med
avgjørelsen (forvaltningsloven § 24).

Det er ikke nødvendig at henstillingen innholder forslag om konkrete tiltak. Skolen
må også behandle muntlige henstillinger. Enkeltvedtaket skal innholde en vurdering
av om lovens krav til et psykososialt skolemiljø er ivaretatt. Dersom skolen finner at
kravene ikke er oppfylt, skal enkeltvedtaket også innholde en vurdering og
konklusjon om hvilke tiltak som skal settes i verk. Skoleeier plikter å behandle
henstillingen snarest mulig. Kravet til snarlig saksbehandling må tolkes særlig
strengt dersom henstillingen gjelder eventuelle tiltak for å avverge helsefare.
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