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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/27 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 21.08.2012

Organisering av helse- og omsorgstjenestene

Rådmannens innstilling

Uten innstilling. 

Saksopplysninger

Utvalg for oppvekst og omsorg hadde møte den 05.07.12 og vedtok følgende: Neste møte blir 
medio august. Møtetidspunktet avtales mellom rådmann og leder for oppvekst og omsorg. I 
forkant har rådmann og leder oppvekst møte for å lage møteprogram. Utvalg for oppvekst og 
omsorg ber om å få oversikt over antall ansatte, stillingsprosent og utdannelse på alle 
avdelinger innen helsesektoren. Det legges fram kostratall til møtet innenfor helse/sosial. 
Plasstillitsvalgte innkalles til dialogmøte. Det lages saksliste til møtet som sendes ut minst 14 
dager før møtet.

I saken om opprettelse av nestlederstilling på Gargo sykehjem fattet kommunestyret den 
27.06.12 følgende vedtak: 1) Kommunestyret ber administrasjonen i samarbeid med Gargo, 
snarest få på plass en midlertidig løsning på lederfunksjonene på Gargo. 2) Utvalg for oppvekst 
ser på organisering, funksjoner og drift for hele helsesektoren. Målet skal være å få på plass en 
organisering og drift som er mest mulig tilpasset dagens utfordringer, krav til saksbehandling, 
nye helsefunksjoner og brukervennlig drift., herunder framtidig avdelingsleder for helse og 
omsorg.

På administrativt nivå jobber vi med å få en oversikt, konsekvensvurdering og prioritering av 
problemområdene innen helse og omsorg. Vi må få på plass en form for kortsiktig mini-helse/
omsorgsplan ifb med at vi nå har mange områder der skoen trykker ganske hardt. En skikkelig 
helse- og omsorgsplan vil ikke bli laget før arbeidet med kommuneplanen er ferdig, og den er 
ikke planlagt ferdig før i 2014. Vi må få til en prioritert liste over ting som legges fram til 
budsjettprosessen allerede nå for 2013. 

Økning i fysioterapien ble vedtatt i kommunestyret 27/6 (50 % kommunal stilling og 40 % 
driftstilskudd). 

Problemområdene innen helse og omsorg slik de har framkommet på ledermøtene de siste årene 
er oppsummert i punktene 1-7, samt at vi må se på hvor mange senger vi skal ha på Gargo.
Sakene skal konkretiseres, kostnadsberegnes, konsekvensbeskrives og prioriteres før de går 
videre til politisk behandling.
1) 50 % saksbehandlerressurs til Hjemmesykepleien og Ergoterapi. Når forrige ergotarapeut 

sluttet og saksbehandler PLO også sluttet på samme tid ble disse stillingene slått sammen og 
saksbehandling av en rekke omsorgssaker som ikke har noe med ergoterapi å gjøre ble lagt 



til ergo-stillingen. Dette medfører at ergoterapeut ikke får tid til å gjøre sin jobb. Hun tar 
også noen folkehelseoppgaver sammen med fysioterapeut. Siden denne sammenslåingen ble 
gjort har vi fremmet forslag i budsjettprosessen om å få en slik 50 % stilling, men vi har så 
langt ikke nådd opp. I hjemmesykepleien ble det tidligere ikke lagt mye vekt på 
saksbehandling. Nye krav til kvalitet og dokumentasjon medfører at vi må legge mer vekt på 
dette. Dette er også påpekt ved tilsynsbesøk. 

2) Bemanningsøkning i Psykisk helse. Det siste året har det kommet til mange pasienter i 
psykisk helse. Siden STYRK-prosjektet er situasjonen endret og vi bør vurdere om vi skal 
følge anbefalingene fra prosjektet og øke bemanningen, samt at rus organiseres sammen med 
psykisk helse (rus ligger i dag på NAV). I dag har psykisk helse 1,75 årsverk mens
anbefalingene sa 3 årsverk. Vi har søkt og fått prosjektmidler for en ½ stilling innen 
rusarbeid i 2 år slik at vi på kort sikt letter noe av trykket på avdelingen. 

3) Bemanningsøkning Nye TTPU. Det nye bygget er ferdig i løpet av høsten og vil nok tidlig i 
2013 være i full drift med både flere beboere, flere på avlastning og flere på aktiviteter enn 
de har i dag. Bygget inneholder også en barnebolig som tas i bruk fra januar 2013. Dette vil 
medføre økt bemanning ut fra hva avdelingen har i dag. Denne saken er under utredning i 
TTPU. 

4) Dagsenter. I dag har vi praksis ikke noe tilbud til personer som kun trenger litt aktiviteter på 
dagtid. Det bør vi få på plass, dette blir en naturlig del av omsorgstjenestene i framtida. Det 
vil også sannsynligvis medføre mindre behov for avlastning. 

5) Avdelingsleder skjermet enhet med 25 % administrasjonstid. I dag er det felles avdelings-
sykepleier for hele 1 etg på Gargo som omfatter både skjermet enhet og sykestua. I og med 
at skjermet enhet er avstengt fra resten av etasjen har det ikke vært tilstrekkelig kontroll med 
virksomheten der. Med dagens ordning der avdelingssykepleier har kun 25 % administra-
sjonstid har hun ikke mulighet til å følge opp begge avdelingene. 

6) Helsesjef. Det er flere både blant ansatte og på politisk nivå som ønsker en slik stilling for å 
koordinere driften innen helse- og omsorg. Stillingen er også viktig med tanke på utvikling 
av tjenestene, søke eksterne midler og være mer i forkant enn vi er i dag. Implementering av 
Samhandlingsreformen vil være sentral. Denne saken går greit så langt, men når slike store 
saker kommer så merker vi at vi er svakt bemannet i dette leddet. Budsjett og økonomi-
styring vil også være sentralt i en slik stilling, men her har dagens avdelingsledere innen 
sektoren gjort en bra jobb de siste årene. 

7) NK Gargo. Viser til egen utredning som ble behandlet i kommunestyret (se vedlegg). 
8) Antall senger på Gargo sykestue og sykehjem: Kan det reduseres fra 30 til 27, 24 eller 20?

Vurdering

Det viktigste nå er å ta en avveining på hvor dypt man skal gå. Ideelt sett burde man tatt en 
grundig gjennomgang av hele helse- og omsorgssektoren, men dette vil noe tid. I en slik prosess 
må mange involveres. Vi må bruke en del tid på en analyse av hvordan situasjonen blir framover 
– blir det f.eks slik at vi kan bygge ned institusjonsplassene og bygge opp hjemmetjenestene og i 
hvilken grad kan vi gjøre det?, endringer av hele tjenestetilbudet?

På kort sikt må vi tidlig på høsten komme fram til de viktigste tiltakene som vi skal prioritere 
inn på budsjett 2013. På lang sikt må vi ta en gjennomgang av organisering av hele sektoren 
med tanke på om det skal organiseres som en egen etat under en helsesjef (men vi bør egentlig 
bruke begrepet helse- og omsorgssjef fordi det er mer dekkende og samsvarer med det nye 
lovverket). 

Kommentarer til KOSTRA-tallene. Kvænangen kommune har god økonomi i forhold til de 
fleste andre kommer og bruker mye penger på alle typer tjenester, derfor kommer vi høyt opp på 
alle typer tjenester når det gjelder utgifter pr innbygger. Terskelen for å få hjelp hos oss er 
dermed lavere enn i mange andre kommuner. Det særlig høye tallet for kommunehelse beror på 
at vi har hele 4 legestillinger for å kunne ha egen legevakt. Fysioterapi er også høyt, men her ser 
man at behovet er stort, samt at 100 % stilling er registrert selv om 50 % av den brukes på



FYSAK og folkehelse. Lave driftsutgifter til sosialtjenesten skyldes mye bruk av lån istedenfor 
økonomisk hjelp og vi har mange på tiltak, bl.a statlig finansierte tiltak. Det er dog noen 
regninger tilhørende 2011 som er belastet 2012. Lave enhetsutgifter i hjemmesykepleien skyldes 
mange brukere som kun har litt hjelp, det er lav terskel for å få hjelp hos oss. Det er færre som 
har enerom på sykehjem hos oss enn ellers. 

Turnusproblematikk. I samtale med utvalgsleder ble det snakket om problemene med heltid/ 
deltid som vi også i likhet med hele helsenorge sliter med. Grovt sagt er det slik at dersom alle 
ansatte i helsevesenet kun skal jobbe hver tredje helg så medfører det at mange må arbeide 
ufrivillig deltid. Vedlagt følger materiale fra 3-3 turnus som brukes i deler av Harstad kommune, 
det er en god modell for å unngå ufrivillig deltid. Vi kommer til å vurdere dette opplegget eller 
en variant av det så snart vi har på plass ny leder på Gargo. Vi har sett på ulike alternativer 
tidligere, også en annen variant av 3-3, men alle har så langt blitt forkastet. 

Vedlegg
 KOSTRA-tall 2011 for Kvænangen kommune. 
 Bemanningsoversikter for Gargo sykehjem, Hjemmetjenestene, Psykisk helse, TTPU og 

Legekontoret. 
 Turnusplaner for Gargo sykehjem, Hjemmesykepleien og TTPU. 
 Prosjekt 3-3 turnus i Harstad kommune.
 Saksframlegg til kommunestyret 27.06.12, NK Gargo. 







































Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/2167 -4

Arkiv: 220

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 08.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/20 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 12.06.2012
2012/28 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 21.08.2012

Søknad om støtte til drift av samfunnshus

Vedlegg
1 Kulturmidler (KF-109)
2 Vedlegg til søknad om kulturmidler - målsetting og handlingsplan for samfunnshuset på 

Alteidet.
3 Søknad om kulturmidler
4 Søknad om kulturmidler
5 resultset_146_3382_vedlegg1
6 resultset_146_3382_vedlegg2

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 12.06.2012 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Valter Olsen (AP): Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Rådmannens innstilling

SØKER INNSTILLING TILDELING KOMMENTAR
Alteidet samfunnshus   4000
Kvænangen flerbrukshus 17000
Jøkelfjord samfunnshus   4000



Saksopplysninger

Saken er iflg. vedtak i møte den 12.06. utsatt pga at søknad fra Jøkelfjord samfunnshus ikke var 
kommet med. Denne er nå flettet inn og utvalget bes behandle søknadene på nytt.

På budsjettet for inneværende år har Kvænangen kommune kr. 25.000,- på post 
1.2570.385.4711 – tilskudd til samfunnshus.

Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 3 søknader:

Søker 1 Alteidet samfunnshus
Det har ikke vært drift av huset i 2011. Årsaken tilskrives lite folk/interesse. Det har vært 
nedsatt et ”avviklingsstyre” men arbeidet har ikke ført fram.
Det er nå etablert et interimsstyre som forsøker å få ”huset opp å gå” og ekstraordinært årsmøte 
skal avholdes.
Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr. 35099,-

Søker 2 Kvænangen Flerbrukshus
Huset er mye benyttet men sliter med økonomien. Dette har resulter i at midler til nødvendig 
vedlikehold ikke har vært avsatt og behovet er stadig økende.
I forbindelse med modernisering av kjøkken ble det avdekket lekkasje i tak. Det er misstanke 
om at dette kan være tilfellet på flere områder og må undersøkes nærmere.
Det har vært gjennomført et enormt arbeide i forbindelse med modernisering av kjøkken og 
dette framstår i dag som meget bra.
Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 145.000,-men dette er ikke reelt da til dels store 
eksterne tilskudd til nevnte kjøkkenfornying er tatt med.

Søker 3 Jøkelfjord samfunnshus

Søker om tilskudd til generell drifta og vedlikehold samt tilkopling av fiber.
Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr. 23.728. 



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: V4ITDF

Registrert dato: 30.04.2012 10:01:45

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

975763579
Foretak/lag/forening

Alteidet Samfunnshus
Adresse

Alteidet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47403354542
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Marit
Etternavn

Boberg
Adresse

Alteidet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

48181953
E-post

el-bober@online.no

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   
Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Vi søker egenlig om tilskudd til alle tre kategorier. 5000 er tenkt til drift - 5000 er tenkt til vedlikehold - garderoben
trenger sårt en oppgradering og 5000 til registrering i foretaksregisterfor å stå reg med riktig organisasjonsform

   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Søknadssum

15.000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag/forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

0
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

   

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

2500
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

11425
Andre inntekter

5035
Sum inntekter

18960
Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

45418.03
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

8641,50
Sum utgifter

54059



Målsetting og handlingsplan for samfunnshuset på Alteidet.

I hele 2011 har samfunnshuset ikke vært i drift — det har vært et avviklingsstyre som har jobbet med å f å

huset nedlagt, da det ikke så ut til at det var noen som hadde interesse for å drive inn penger. Av den grunn kan

vi ikke legge ved noen årsmelding, heller ikke et vedtatt budsjett. Budsjettet vi legger med er satt opp med

utgangspunkt i de utgifter vi ser det har v æ rt i 2009.

Nedleggingen har ikke blitt gjennomført og vi er nå fire stykker som har dannet et interimstyre,og valgt å prøve

å få til drift.. Det styret består av : Marit Boberg — Ann Cecilie Jacobsen — Karl Henrik Solheim- Ronald Kaino

Hestnes. Vi planlegger et ekstraordinært årsmøte så snart som mulig. For å få vedtatt et nytt styre, få klarhet i

hvilken organisasjonsform vi skal tilhøre og få justert opp leiepriser.

Årsaker til lite drift og inntektsmuligheter er det er at bygda har lite folk igjen, huset er ikke tigjengelig for

funksjonshemmede — eldre og de som evt er litt dårlig til beins. (hoveddelen av folket i bygda er eldre..) At

huset ikke har tilgang for funksjonshemmede begrenser bruken/utleien litt. Men det er en av tingene vi mener å

prøve å få til. Men det som i første omgang er viktig er å få inn penger til de faste utgiftene.

I tillegg må vi registrere huset med riktig organisasjonsform i Brønnøysundregisteret. Dette er også noe som har

med tilpasning til den nye samvirke loven å gjøre. Dette er noe som vil koste mellom 5 og 6 tusen kroner.

For å få ned en fast utgift som strøm ønsker vi å få satt inn varmepumper.

Vi ser også at vi sannsynligvis er nødt til å få gravd opp og lagt ny vannledning med varme i, slik at vi unngår at

vannet fryser på vinteren og sperrer helt for bruk av huset.

Og garderoben er det som i første omgang trenger en oppgradering.

Videre ønsker vi å gå aktivt ut med at vi har et flott hus til leie til diverse arrangementer.

Inntektskildene vi ser for oss er vel de som er typisk for bygde og samfunnshus — lørdagskafeer, loppemarked,

bingo, bygdekvelder, pubkvelder og evt bygdefester.

Vi vil være avhengig tilskudd både fra kommunen og andre sponsorer, for å f å dette til.

Og siden kommunen er eier av hoveddelen av andelene i huset ser vi det som naturlig at vi får tilskuddet vi

søker om.

Vi vil ved et ev. avslag sende en søknad på fritak for kommunale avgifter med ovennevnte sak som

begrunnelse i den søknaden.

Vi er klar over at dette huset er lite brukt i forhold til huset i Burfjord, men vi kan da også se det slik at vi av

samme grunn ikke er i nærheten av å ha like store inntjeningsmuligheter.

Hovedmålet med å prøve å klare å drifte huset er at bygda skal ha en samlings og møteplass og et hus å

kunne bruke til forskjellige sammenkomster, selskaper og arrangementer.

Med hilsen interimstyret i Alteidet samfunnshus 290412

Marit Boberg — Karl Henrik Solheim — Ann Cecilie Jacobsen og Ronald Kaino Hestnes



BUDSJETT ALTE1DET SAMFUNNSHUS 2012

Inntekter. . 


Leieinntekter 25.000,-

Arra ngementer 20.000,-

Tilskudd 15.000,-  Sum : 60.000

Utgifter 


Forsikring15.000,-

Strøm15.000,-

Kommunale avgifter7.000,-

Vedlikehold8.000,-

Innvesteringer /registreringer10.000,- Sum: 60.000



Res-Bal

EimfunE--2shus  NL

I Utgifter




Stram 26815,03
;Forsikring 15812,03
Avgifter 2791,50
1Vedlikehold 7955,30
lAnnonse 675,00

Inntekter

7or Aitsi

20

Arrangement 11425,00
Kommunale tilskudd 2500,00
Leieinntekter 5000,00
Renter 35,00

Sum inntekter




Inntekter 18960,00
-utgifter 54059,53

Driftsresultat I kr. 7 9,53
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2011

Eiendeler 31.12.2011




Bankinnskudd 22668,96
Kassabeholdning 2820,00

Sum eiendeler 254.8,95

AiL

GjeId - Eger,_

Egenkap pr. 01.01  60588,49
+ - driftsresultat  -35099,53

pr. 31.12  25488,96

Sum egenkapital

9161 Bufflord, 12.02.2012

Kjell Ove Lehne  Sexe Edvardsen
Underskrift/navn leder  Underskriftlnavn kasserer

Underskrift/ revisor

Side 1
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KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

3 0 APR 2012 Burfjord 30.04.2012

Søknad om kulturmidler

Til behandling:

Saksbehandler:

111 orientering:

Gradenng:

Kvænangen flerbrukshus BA søker herved om kulturmidler for 2012.

Regnskapet for 2011 følger vedlagt, men er ikke foreløpig revidert. Dette innholder også alt som ble

innsamlet i forbindelse med ombyggingen av kjøkkenet. Dette er fullt ut betalt i januar i år. Og alle

kontoer er tomme.

Drifta i fjor gikk som vanlig med et lite underskudd. Dette gjør at nødvendig vedlikehold fortsatt

skyves ut i tid.

Alvorligere er det at vi under ombyggingen i fjor høst oppdaget at vi har flere taklekkasjer. De vi

fant over kjøkkendelen ble rettet. Dette skyldes at shingelen på taket er lagt feil. Sannsynligheten

for at dette gjelder hele taket er stor og vi ønsker derfor å engasjere et firma til å gå over taket og

lage en rapport med et anbefalt forslag for utbedring. Dette haster å få gjort hvis vi ikke skal få

store skader på huset. Vi har vært i kontakt med forsikringsselskapet som avviser at dette er en

forsikringsskade.

Vi håper derfor at vi kan komme i betraktning under årets tildeling . Midlene vil gå til å få utarbeidet

rapporten.

Vennlig Hilsen

§jp,L
Da n Peders n

sty e

vedlegg:

Årsmelding

regnskap

Sluttrapport kjøkkenet

Regnskap kjøkkenet

Styreleder : Dagfmn Pedersen , Tlf : 400 17 667 e-post : kulturhuset@burnord.no
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Årsmelding for 2011

Styret har bestått av :
Dagfinn Pedersen — leder
Dag Åsmund Farstad — medlem
Unn Merete Hansen — medlem fiyttet juni 2010
Geir Skåre - medlem
Eva Jonassen - medlem fra siste kommunestyrevalg
Guri Isaksen — medlem

Året 2011 sto i nykjøkkenets tegn. Se egen rapport som er vedlagt. En stor takk til alle
som var med og bidro.
på grunn av kjøkkenutvidelsen var huset stengt for utleie i fiere måneder fra slutten av
sommeren og frem til slutten av november. Dette gjorde at en allerede dårlig økomomi
bare ble verre. Vi klarte imidlertid å betale alt av regninger, men vedlikeholdet lider
fortsatt. Under kjøkkenutbyggingen ble det også oppdaget omfattende taklekasjer. Dette
må tas tak i i 2012.
Stadig økte strømpriser gir  oss  en del utfordringer. Strømregningen totalt i 2011 var
50.000,-. Vi har også relativt store faste kostnader. Vi kan nevne forsikring 35.000,-, og
brannvern 30.000,-. Det er ikke mulig å sette av midler til vedlikehold.
Så økonomisk er det ingen dans på roser å drive huset, men det går rundt på et vis.
Styret vil derfor anbefale videre drift.

Hilsen
For styret

Dagfinn Pedersen

Styreleder : Dagfinn Pedersen , Tlf : 400 17 667 e-post : kulturhuset@burfiord.no



Kvænangen Flerbrukshus AL Resultat enkel
Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2011

Dato: 24.04.2012

Side: 1

Konto Tekst

Reelt Budsjett Avvik

i periode i periode i perioden

Driftsresultat
Salgsinntekter -221 092,00 -239 060,90 17 968,90

Andre inntekter -348 859,00 -125 188,50 -223 670,50

SUM Driftsinntekter -569 951,00 -364 249,40 -205 701,60

Varekostnad




0,00 5 276,00 -5 276,00

Lønnskostnad 3 000,00 3 000,00




0,00

Andre driftskostnader 422 059,78 361 209,98 60 849,80

SUM Driftskostnader 425 059,78 369 485,98 55 573,80

SUM Driftsresultat -144 891,22 5 236,58 -150 127,80

Finansinntekt og -kostnad





Renteinntekter -10 187,00 -3 058,00 -7 129,00

SUM Finansinntekter -10 187,00 -3 058,00 -7 129,00

SUM Finansinntekt og -kostnad -10 187,00 -3 058,00 -7 129,00

Arsresultat -155 078,22 2 178,58 -157 256,80

Avsetninger




0,00




0,00




0,00

Arsresultat etter avsetninger -155 078,22 2 178,58 -157 256,80
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Kvænangen Flerbrukshus AL Balanse Dato: 24.04.2012

Periode: 1-12 Side: 1

Regnskapsår: 2011

Inngående Reelt Utgående
Konto Tekst balanse i periode balanse




Eiendeler
Anleqqsmidler






Varige driftsmidler

1100 Bygninger 2 134 877,00 -65 000,00 2 069 877,00

1270 Inventar, verktøy




395 518,00 -23 000,00 372 518,00




SUM Varige driftsmidler 2 530 395,00 -88 000,00 2 442 395,00




SUM Anleggsmidler 2 530 395,00 -88 000,00 2 442 395,00




Omløpsmidler






Fordringer







1500 Kundefordringer




0,00 -2 950,00 -2 950,00




SUM Fordringer




0,00 -2 950,00 -2 950,00




Bankinnskudd, kontanter o.l.







1920 Bank br. konto 4740 2709061




20 493,82 3 281,70 23 775,52

1935 Bank høyrente 4740 10 35415




644,00




5,00




649,00

1936 Bank kjøkken 4740 10 57109




251 611,90 242 741,52 494 353,42




SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.




272 749,72 246 028,22 518 777,94




SUM Omløpsmidler




272 749,72 243 078,22 515 827,94




SUM Eiendeler 2 803 144,72 155 078,22 2 958 222,94




Egenkapital og gjeld







Eqenkapital







Over-/underskudd







8800 Udisponert årsresultat (overskudd)




0,00 -155 078,22 -155 078,22




SUM Over-/underskudd




0,00 -155 078,22 -155 078,22




Innskutt egenkapital







2000 Egenkapital, bundet -3 478 886,83




0,00 -3 478 886,83




SUM Innskutt egenkapital -3 478 886,83




0,00 -3 478 886,83




Opptjent egenkapital







2050 Annen egenkapital




169 121,42




0,00 169 121,42

2080 Udekket tap




506 620,69




0,00 506 620,69




SUM Opptjent egenkapital




675 742,11




0,00 675 742,11




SUM Egenkapital -2 803 144,72 -155 078,22 -2 958 222,94




SUM Egenkapital og gjeld -2 803 144,72 -155 078,22 -2 958 222,94
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Sluttrapport for ombygging av kjøkkenet.

Det nye kjøkkenet på Kvænangen flerbrukshus er endelig ferdig.

Prosjektet startet allerede høsten 2009 da styret bestemte seg for å gjøre noe med det dårlige

kjøkkenet og mangelen på kjølemuligheter. Det opprinnelige kjøkkenet var på ca 18. m2 og utstyrt

som et hjemmekjøkken. I tillegg var all innredning allerede godt brukt da det ble satt inn og bar

tydelige tegn av det. Kjølerom var heller ikke tilgjengelig.

I samarbeid med gode krefter i bygda ble det nedsatt en gruppe som raskt satte i gang med

pIanarbeidet og parallelt ble en pengeinnsamling satt i gang.

Allerede i februar 2010 sto kjølerommet ferdig. Innsamlingen til kjøkkenet gikk jamnt og trutt frem

til våren 2011 da vi så at vi var praktisk talt fullfinansiert. Prosjektet hadde imidlertid vokst litt

underveis slik at vi hadde et budsjett på 520 000,- da vi satte i gang byggingen i slutten av august.

I tillegg hadde vi allerede brukt ca. 40.000,- på kjølerommet.

Av midler hadde vi da fått 2 store beløp.

Fra Jøkelfjord laks 150.000,-

Fra Alta kraftlag 150.000,-

Samlet sett har bygdas befolkning på 2 år klart  å  samle ca 250.000,- I Dette har skjedd i form av

lotterier, Iørdagskafeer, pub arrangementer osv. Vi har også mottatt en hel del gaver fra både

private og lag/foreninger på mindre beløp.

Vi kan bare berømme det store engasjementet som har blitt vist fra store deler av bygda.

Selve utbyggingen startet i slutten av august i år og har vært gjennomført nesten utelukkende på

dugnad og kveldstid. Til sammen er det utført over 800 dugnadstimer av ca. 45 personer. Verdien av

dette er anslagsvis 160.000,- .Dette er ikke medregnet all den tida folk har bruld for å samle inn

penger. Det er kun enkelte deler hvor vi har vært nødt til å engasjere fagfolk.

Det har derfor tatt lang tid, men resultatet har blitt meget bra. Kjøkkenet ble testet skikkelig da

Burfjord IL arrangerte julemesse 26. november og tilbakemeldingene var veldig positive.

Selv om alle regninger ikke er kommet inn enda ser vi at vi ligger temmelig nøyaktig på budsjett. Et

eventuelt overskudd vil bli brukt til å komplettere småutstyr på kjøkkenet.

Styreleder : Dagfmn Pedersen , Tlf : 400 17 667 e-post : kutturhuset@bureord.no



Hva har vi så fått; Vi har øket størrelsen fra 18 til 32 m2. Rommet er blitt bygget som våtrom.

Komfyrer som takler å lage middag til 120 samtidige gjester. Profesjonell oppvasklinje.

Kjøkkenet har nå tilnærmet restaurantstandard.

Vennlig Hilsen

For styret

Dagfinn Pedersen

Styreleder : Dagfinn Pedersen , Tlf : 400 17 667 e-post : kfflturhuset@burord.no
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Styreleder : DagfInn Pedersen , Tlf : 400 17 667 e-post : kulturhuset@burflord.no
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Styreleder : Dagfmn Pedersen , Tlf : 400 17 667 e-post : kukurhuset@bureord.no



Enkelt regnskap for utbygging av nytt kjøkken på Kvænangen Flerbrukshus

Inntekter




utgifter




Saldo pr. 1.jan 2011 kr 251 611,00 Graving kr4 330,00

Innsamlet 2011

sum

kr 278 000,00

kr 529 611,00

Bygningsmatriell,

Rør og




innredning kr 182 260,00




avtrekksystem kr31 625,00

I tillegg ble det brukt ca.




Rullegitter kr14 000,00

40000,- i 2010 til bygging

av kjølerom.




Snekkere

Kjøkkenmaskiner,

Rustfritt

kr40 250,00

kr 242 888,00




Elektrisk kr21 560,00





kr 536 913,00

Av utgiftene er 49421,- betalt inkl. mva.

Det resterende er nettobeløp etter en avtale med Kvænangen kommune.

Inntekter er inkludert tilskudd fra Alta Kraftlag på 150000.

Underskudd er dekket fra driftsbudsjettet.

Dugnadsarbeid utgjør 803 timer.



Kulturmidler (KF-109) - side 1

Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: B6MEG4

Registrert dato: 31.03.2012 10:51:25

Vedlegg:

Jøkelfjord Samfunnshus AL, regnskap, balanse 2011 og budsjett 2012, 27.02.12.docx

Årsmelding.docx

Innledning
Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, se kommunens
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Jøkelfjord Samfunnshus A/L
Adresse

pb155
Postnummer

9169
Poststed

BURFJORD
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Eirik L.
Etternavn

Mevik
Adresse

PB 155
Postnummer

9169
Poststed

BURFJORD
Telefon

41687796
E-post

eirikmevik@hotmail.com

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til
¤ Drift av eksisterende tiltak
   



Kulturmidler (KF-109) - side 2

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Tilkobling fiber kr. 3500.
Vedlikeholdsprosjekt (taklekasje og utvendig maling) kr. 3000
Bidrag til generell drift (Strøm, forsikring o.l.) kr. 2500.

   
Søknadssum

9000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag/forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen
¤ Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor
¤ Hele kommunen

Medlemmer
Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

1
Kjønnsfordeling
T Blandet
   
Aldersfordeling
Aktive medlemmer    

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

0 0 0 
Passive medlemmer  

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

0 0 0 
Støttemedlemmer     

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

0 0 0 

Inntekter/utgifter
Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

2500
Andre tilskudd

40000
Egne arrangement

21431
Andre inntekter

40820
Sum inntekter

104751



Kulturmidler (KF-109) - side 3

Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

38355
Kurs/instruktør

1250
Diverse utgifter

88874
Sum utgifter

128479



  Jøkelfjord Samfunnshus AL, 9163 Jøkelfjord

a) Resultatregnskap pr. 31.12 2011

Inntekter: Utgifter:
Arrangementer    21 431,- Strøm    21 281,-
Utleie    40 697,- Forsikring    17 013,-
Kulturmidler      2 500,- Varer & utstyr    88 874,-
Sponsing Jøkelfjord Laks  40 000,- Skjenkegebyr      1 250,-
Renteinntekter        123,- Bankgebyrer           61,-
Sum inntekter 104 751,- Sum kostnader 128 479,-

Underskudd 2011 -23 728,-

b)Balanse pr. 31.12 2011

Eiendeler: Gjeld:
Kasse     3 000,-
Sparebank1 Nord-Norge 103 001,- Andeler     7 150,-
Bygg m/ utstyr 644 324,-

Årsresultat       -23 728,- Egenkapital 719 447,-

726 597,- 726 597,-

c) Budsjett 2012

Inntekter: Kostnader:
Arrangementer   30 000,- Forsikring   18 000,-
Utleie       25 000,- Strøm 20 000,-
Kulturmidler     2 500,- Drift/vedlikehold   22 500,-
Renter        100,-

Sum inntekter   57 600,- Sum kostnader   60 500,-

Jorunn Hansen Susanne B. Jørgensen

Leder Kasserer

Terje K. Rønning

Revisor



Jøkelfjord	samfunnshus	A/L
Årsmelding	2011

Styret	har	bestått	av	følgende:
Styreleder:	Jorun	Hansen
Nestleder:	Svein	Nilsen
Kasserer	Susanne	Belles
Sekretær:	Rønnaug	Johansen
Styremedlem:	Alm	Boberg
Revisor:	Terje	Rønning

Vara	medlemmer:	Ole	Jonny	Hansen, Kyrre	Thomassen	og	Arvid	Hansen.

Det	har	i	år	vært	avholdt:	11	styremøter,	1	årsmøte,	1	påskebingo,	4	PUB-kvelder,	
presten	2	ganger,	1	konfirmasjon,	1	Jøkelfjorddag	m/PUB,	eldredag,	Skjervøy	v.g.s	
(17stk	+	7)	2	gang,	1	juletrefest,	Klatrekafé	hver	uke,	det	har	vært	avholdt	søndagskafé	
18	ganger	og	1	begravelse.	

Skjervøy	v.g.s	har	brukt	huset	2	ganger	i	år,	det	er	lite.	Det	var	17.	stk	m/lører	første	
gangen.	Vi	måtte	kjøpe	8stk	madrasser,	så	vi	har	nu	20	stk,	di	er	godt	fornøyd	med	
”huset”	og	trives	her.	
Søndagskaféen	går	også	i	år	i	overskudd,	tross	lite	folk.	Alt	av	utgifter	på	huset	er	betalt	
av	”kafén”	som	vaskemidler,	toalettpapir,	såper,	sikringer,	lyspærer	div…
mang	kr.	i	utgifter	som	ellers	skulle	gått	fra	samfunnshuset.

Det	har	også	i	år	vært	et	aktivt	år	på	”huset”.	Det	er	trim	aktivitet	og	klatring	1	gang	i	uka	
på	mandager,	med	bra	oppmøte.	Søndag	”Bok	Kafé”	hver	14.	dag.

Dette	er	stort	sett	det	som	har	skjedd	i	året	som	er	gått,	og	ut	fra	dette	må	vi	si	oss	
fornøyd	drift	og	bruk	av	samfunnshuset.

For	Jøkelfjord	samfunnshus	A/L
V/	leder	Jorun	Hansen										Takk	for	i	år	12/3-12
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