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Oppfølging utredning forsterket skjermet enhet 

Administrasjonssjefens innstilling 

1) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering 
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune: 

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering 
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.  

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) 
av eiendommen. 

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere 
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen 
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, 
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i 
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.  

2) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for 
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre 
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.  

3) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende 
antall pasienter.  

4) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.  

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på 
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:  

5) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart. 
6) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.   

 
 

 

Saksopplysninger 
Saken følger opp vedtak i PS 6/17 vedr. utredning av forsterket skjermet enhet, som ble 
behandlet i Utvalg for oppvekst og omsorg den 16.02.17 og i Formannskapet den 15.03.17. 
Administrasjonen ble her bedt om å utrede erverv av en nærliggende privat eiendom samt 
interkommunalt samarbeid. I etterkant fikk administrasjonen tips om en annen eiendom som 



muligens kan være aktuell til formålet, nemlig tidligere Alteidet skole. Etatsleder innhentet 
klarsignal i utvalg for oppvekst og omsorg om at også denne kunne utredes som et alternativ. Til 
slutt i saksframstillingen nevnes kort ytterligere to mulige alternativer.   
 

Nærliggende privat eiendom 
Nærliggende private eiendom har en grunnflate på 220 m2. I følge eier er det ikke aktuelt å selge 
eiendommen på nåværende tidspunkt, jf. tilbakemelding av 09.05.17.  
 
 
Oppfølging – Utredning interkommunalt samarbeid 
Hvilke tilbud de andre kommunene i Nord-Troms og Alta har, ble presentert i PS 6/17. 
Sektorlederne i de andre NT-6 kommunene har uttrykt interesse for et interkommunalt tilbud til 
denne pasientgruppen.  

På grunn av manglende avklaring når det gjelder mulig lokaliseringsalternativ i Kvænangen, 
synes det for administrasjonen mest hensiktsmessig å vente med videre sonderinger overfor 
nabokommuner inntil det er avklart hvorvidt vi vil kunne tilby egnede lokaler. For øvrig blir 
forsterket skjerma enhet et av temaene på neste sektorledermøte 12.06.17. 

Tidligere skolebygg - Alteidet skole 
Tidligere Alteidet skole ble bygd i 1955. Den ble nedlagt før nytt skoleår begynte i 2009. 
Bygget ble etter hvert overtatt av Stiftelsen Finnmarkskollektivet som brukte bygget til 
jobbtrening for klienter ved deres bo- og behandlingstilbud i Langfjordbotn fram til 31.07.13 da 
anbudsavtalen med Helse Nord utløp. Bygget ble benyttet bl.a. til aktivitetsrom, treverksted og 
syverksted, vedproduksjon, møter og kurs. Eiendommen ble i 2014 solgt til en privatperson fra 
Alta og en del av bygget brukes nå som fritidsbolig.  

Arealfordeling 
Tomten er på vel 10 daa. Den inneholder en liten (fotball)bane og grenser opp til skogs-
/utmarksareal på den ene siden. Bygningsmassens bruttoareal er på 801 kvm, fordelt på  

Etasje BTA m2 Anvendelse 
1. etasje 384 Undervisningsrom, sløydrom, lager og korridorer 
2. etasje 176 Skolekjøkken, lærerrom, vaskerom, garderobe, kontor, korridorer 
Loft 65 Lager/museum 
Kjeller 176 Verksted, lager, fyrrom, toalett 

 
 
Verdisetting 
Kjøpesum da Finnmarkskollektivet overtok 02.12.2011 var på kr 332.000. Markedsverdien er i 
verditakst av 15.08.13 anslått til kr 230.000. Denne er satt ut fra driftsresultatene de foregående 
årene. Takstmannen skriver: «Stort etterslep på behovet for modernisering og vedlikehold. 
Fyringskostnadene blir høye med vannbåren varme, med manglende muligheter for avstenging 
av deler av bygningsmassen.» Det anslås samtidig at anlegget har et potensiale i forhold til en 
eller annen form for terapi/behandling eller opplevelsestilbud.  

Teknisk verdi er i nevnte takst anslått til kr 5,56 mill. Det framgår av taksten at 
«Bygningsmassen har dels noe svakt vedlikehold, med unntak av tre rom som er oppgradert, ny 
el.kjel og strøminntak.»  
 
Pristilbud 
Nåværende eier er åpen for å selge eiendommen til kommunen. Vi har fått et pristilbud på kr 1,8 
mill. (tilsvarende ca. 1/3 av anslått teknisk verdi). Samtidig gir eier uttrykk for at han/familien i  



 
 
så fall ønsker å finne en annen høvelig tomt eller fritidseiendom i Kvænangen kommune, og 
hvis kommunen kan bistå i så henseende, kan prisen «vurderes vesentlig redusert» ifølge eier.  

Nærmere opplysninger om eiendommen 
Skolebygget har et meget stort bruttoareal (vel 3,5 ganger så stort som bolighuset). Det består av 
to fløyer. Den ene fløyen omfatter tre store klasserom (undervisningsrom) pluss en ganske bred 
korridor. Denne fløyen tenkes å kunne romme felles stue/kjøkken i det ene klasserommet, og 
pasientrom med bad i de to andre klasserommene. Basert på dette vil det bli plass til 4 
pasientrom á ca. 25 m2, alternativt 5 rom dersom noen av rommene er noe mindre. Hva angår 
sanitæranlegg, finnes det pr. i dag en enkel vask i hvert av klasserommene.    

I den andre fløyen rommer første etasje sløydsal og lager som kan brukes til tilrettelagt aktivitet. 
Det er kun denne fløyen som har 2. etasje. Her var det i sin tid skolekjøkken, bibliotek, lærerrom 
m.v. Denne etasjen ville kunne ombygges til boligareal for de som jobber der i medlever-turnus.  

Eiendommen har et stort uteområde som ligger forholdsvis skjermet til og kan tilrettelegges med 
sansehage, mv. Videre ligger den ligger rett ved utmarksområder som gjør det enkelt å ta 
brukere med ut på tur. 
 

Kostnadsoverslag og finansiering 
Kostnader vil påløpe til kjøp og ombygging. Kostnadsoverslaget under begrenser seg til 
ombygging av klasserommene til fire pasientrom med bad. Ombygging/renovering av 2. etasjen 
i den andre fløyen til boligrom til medlever-turnus er da ikke med.  

Kostnadsoverslag:  Finansiering:  
Kjøp av tidligere Alteidet skole 1 800 000 Låneopptak 1 925 000 
Renovering/ombygging til helseformål 2 050 000 Tilskudd fra Husbanken 1 925 000 
Sum investering 3 850 000 Sum finansiering 3 850 000 

Merknader: Det forutsettes at eksisterende strømtilførsler har tilstrekkelig kapasitet og at 
eksisterende vanntilførsler kan benyttes. Ventilasjon er ikke medregnet men må påregnes, dette 
gjelder for hele bygget. Utvendig avløpssystem er av eldre årgang og vesentlig oppgradering 
må påregnes, dette er ikke medregnet her. 
 
 
Driftskostnader  
Driftskostnader knyttet til driften av selve bygget omfatter bl.a. oppvarming/strøm, forsikring og 
kommunale avgifter. Når det gjelder medlever-turnus, så tenkes denne slik at vi har en viss 
grunnbemanning med fast ansatte medarbeidere. Ut over dette leier vi inn personale midlertidig 
til å ta «toppene» og for å sikre en mer fleksibel bruk av personale ift. å dekke individuelle 
behov.  

Når kommunen selv får på plass et tilbud om forsterket skjermet enhet, trenger vi ikke lenger 
kjøpe plass fra privat leverandør og vil spare en del på dette. Driftssamarbeid med andre NT-
kommuner, vil bidra til at driftskostnadene for den enkelte kommunen holdes lave. Alternativt 
vil salg av plasser gi inntekt og bidra til finansiere driften.   
 

Tilskudd fra Husbanken 
Det er mulig å få investeringstilskudd fra Husbanken til å fornye og øke tilbudet av plasser i 
sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 



I 2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få 
tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 
prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen 
skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de neste årene.   

Anleggskostnadene pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er 3 144 000 kroner i landet 
utenfor pressområder. De maksimale tilskuddssatsene er 1 415 000 kroner for en omsorgsbolig 
og 1 730 000 kroner for en sykehjemsplass.  

Etablering av nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal være innarbeidet i kommunens 
årsbudsjett eller fireårige økonomiplan, før Husbanken kan gi tilsagn til prosjektet. 

 

Ytterligere alternativer 

Et alternativ til å kjøpe og bygge om et eksisterende bygg, er å bygge et helt nytt bygg, et 
helsehus som i tillegg til forsterket skjermet enhet kan romme for eksempel heldøgns 
omsorgsboliger, dagsenter, hjelpemiddellager (dette mangler vi) og et visningsrom for 
hjelpemidler og velferdsteknologi, kontor for ergoterapeut og evt. psykolog (lovkrav om slikt 
tilbud fra 2020). Dette ville gitt nærhet til øvrige helse- og omsorgstjenester samt at vi da vil 
kunne få med inn i bygget andre tilbud som kommunen mangler.1     

Et annet alternativ som administrasjonen er blitt tipset om i 12. time, er mulig leie av 
Kvænangstunet (tidligere Varden skole) beliggende på Alteidet. Bygget er på om lag 500 m2 og 
fra 1990-tallet. Det er delvis ombygd med en leilighet, en hybelleilighet og 5 mindre/små 
soverom, et seminarrom + felles stue og kjøkken. I tillegg er det gymsal/festsal her og grillhytte 
ute. Administrasjonen har vært i kontakt med eier som er positivt innstilt til å leie ut (evt. på sikt 
selge) til kommunen, men betingelser knyttet til en mindre omfattende ombygging/tilpasning av 
bygget og husleie er ikke klar når saksframstillingen ferdigstilles. Dette vil muligens være klart 
når saken kommer til politisk behandling.     

 

Vurdering 
Den nærliggende eiendommen i Burfjord er for øyeblikket ikke til salgs. Dermed faller denne 
bort som et mulig alternativ. I realiteten gjenstår da bare ett alternativ for drift av forsterket 
skjermet enhet i eget eksisterende bygg. Dette er ved å overta og bygge om tidligere Alteidet 
skole.   

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hvorvidt man skal bygge (forsterket) skjermet enhet innenfor sykehjem eller ha bokollektiv i små enheter utenfor 
institusjon, er et vurderingsspørsmål. I Norge er det første mest vanlig mens den svenske og kanadiske modellen er 
basert på det siste. Bygninger som er utformet med tanke på denne brukergruppen, har ifølge Ruths studie utvilsomt 
praktiske fordeler. (Kilde: Ruths, S. 2005. «Nytteverdien av skjermede enheter for demente,» i Tidsskriftet Medisin 
og vitenskap.)  



Administrasjonssjefen vurderer at denne eiendommen er godt egnet til formålet og har 
potensiale i denne sammenheng. Bygget er stort nok til å kunne romme 4 (evt. 5) pasienter samt 
boligkvarter til turnus-medarbeidere i medlever-turnus. (En slik turnusordning vurderes som 
nødvendig for at vi skal greie å rekruttere nok fagfolk. Medlever-turnus er også gunstig rent 
faglig ift. denne pasientgruppen siden det blir stor grad av kontinuitet og stabilitet.) At 
eiendommen ligger noen kilometer fra Gargo og legesenteret i Burfjord vurderes ikke som noe 
problem da det uansett bare ligger 10 min kjøretur unna. For familier/pårørende til pasienter vil 
det være en stor fordel at det kommer et tilbud i kommunen slik at det blir enklere å dra på 
besøk.   

Imidlertid vil en ombygging og renovering av tidligere Alteidet skole bli forholdsvis dyrt. Den 
totale kostnaden er ennå ikke beregnet, og det kan dukke opp uforutsette ting som må ordnes i et 
såpass gammelt bygg. Investeringskostnadene må sees i sammenheng med hvilke øvrige 
alternativer som foreligger, sannsynlig behov for forsterket skjermet enhet i årene som kommer, 
mulighetene for tilskudd fra Husbanken og muligheter for driftssamarbeid med nabokommuner 
eller salg av plasser.  

Den største økningen i antall personer 80 år og over i vår kommune kommer, ifølge 
befolknings-framskrivninger, i løpet av de nærmeste fire årene. Det haster med å bygge ut et 
tjenestetilbud til denne pasientgruppen, ellers kan vi fort komme i en situasjon der vi må kjøpe 
tjenester utenfor kommunen til enda flere pasienter. Valg av en av løsningene på Alteidet vil gi 
muligheter for tidligere oppstart enn dersom man går for en løsning i et nytt helsebygg. På den 
annen side, er forsterket skjermet enhet en tjeneste vi skal ha i mange år framover, så man bør 
tilrettelegge for en god og varig løsning.   

Dersom man velger en løsning med en egen separat enhet løsrevet fra andre kommunale helse- 
og omsorgsbygg på Gargo-flaten, bør vi samarbeide med nabokommuner for å sikre stabil drift. 
Gjennom å samarbeide om driften fordeles risiko og driftskostnader på deltakerne. Som utleier 
av bygget vil vi ha leieinntekt.  Alternativet er salg av plasser til kommuner i regionen.  

Regjeringen har varslet at de ønsker å øke tilsagnsrammen for investeringstilskuddet med 2,15 
milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet behandles i Stortinget i juni. Husbanken vil da 
få økt tilsagnsrammen med 2,15 milliarder. Dette er en gylden anledning til å sette i gang tiltak 
for å modernisere og bygge nye omsorgsboliger og sykehjem.  

Samtidig vurderes leie av tidligere Varden skole som et interessant alternativ, forutsatt en 
rimelig husleie. Dette ville muliggjort en tidlig oppstart og vært en anledning til å gjøre seg noen 
erfaringer med drift av en slik enhet før kommunen selv evt. investerer i eget bygg til dette.  
 
 
Tilråding 

Administrasjonssjefen anbefaler at  

1) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på 
etablering av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune: 

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering 
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.  

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) 
av eiendommen. 

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere 
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen 
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, 
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i 
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.  



2) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for 
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre 
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.  

3) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende 
antall pasienter.  

4) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.  

 

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på 
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:  

5) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart. 
6) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.   

 

 

 

 

 

 

 

5 vedlegg (deles ut i møte):  

pristilbud, kostnadsoverslag ombygging, verditakst, plantegning og bilder av skolen 
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Behandling - Søknad om kulturmidler 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00101H 
2 00102H 
3 00103H 
4 00104H 
5 00105H 
6 00106H 
7 00108H 
8 00109H 
9 00110H 
10 00111H 
11 00078H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Tildeling av kulturmidler for 2017 vedtas i henhold til følgende oppsett : 
 
 

TILDELING AV MIDLER TIL LAG OG FORENINGER –   kr. 109.543,99 i rest av opprinnelig kr. 124.340.  

Oversikt over søkere                                          søkt                                      foreslått innvilget 

BURFJORD IL FORBALL KR.   20.000         12.000 til nye drakter 
BURFJORD IL FORBALL KR.   50.000 Kr.   47.000.-   til investering                 
ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. KR.   25.000 Kr.   2.000 se tiltak vedr. 

grusing for handikappede 
BURFJORD IL  SKI KR.   30.000 Kr.    16.000 til drift aktiviteter 

for barn 
KVÆNANGEN SKYTTERLAG KR.   15.000 Kr.    11.000 til koppi anlegget 
NHF KVÆNANGEN KR.     3.000 Kr.    2.000 



BADDEREN BYGDELAG KR. 100.000          2.000 
KVÆNANGEN JEGER OG FISK KR.   20.000  Kr.   2.000 Jonas bekk prosjekt 

vidr. sent  NUT- nærmiljøtiltak 
KVÆNANGEN RIDEKLUBB KR.           ? KR.    2.000 
HUSFLIDSFORENINGA HANDLAGET KR.     4.000 Kr.     2.000 
GRENDEUTVALGET I BURFJORD KR.    70.000 Utgår  -  oversendt NUT 
17.MAI KOMITEE – HUSLEIE KR.      2.500 Til post div. kulturarr. 
BURFJORD IL SYKKEL KR.   15.000 Kr.     2.000 
   
SUM KR. 354.500 Kr.    100.000  

Det er tidligere tildelt ca. kr. 14.000 til kontingent til Nord-Troms friluftsråd. Restbeholdning på ca.   kr. 
10.000 kan utvalget velge å fordele eller holde av til senere nye søknader eller senere oppstått behov 
for flere midler blant de som har søkt. 

 

TILSKUDD SAMFUNNSHUS  -                           Disp kr. 25.000                        Foreslått innvilget 

Kvænangsbotn grendehus  Kr.   2.000 
Sørstraumen grendehus  Kr.   2.000 
Badderen grendehus  Kr.   2.000 
Burfjord kultur og Grendehus  Kr.   11.000 
Alteidet grendehus            Kr.   2.000 
Jøkelfjord grendehus           Kr.   2.000 
Reinfjord grendehus  Kr.   2.000  
Spildra grendehus  Kr.   2.000 
   
SUM  Kr.    25.000  

Det foreslås en generell tildeling til alle samfunnshus i kommunen, basert på utvalgets eget initiativ. 
Alternativet er en utlysning av disse midlene særskilt. 

 

TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE – Disp kr. 10.000                             Foreslått innvilget 

ALTEIDET UNGD.-OG IDRETSSFOR. Søkt KR.   25.000 Kr.   6.000 til grusing av vei, 
tilrettel. for handikappede  

NHF Kvænangen   Kr.   4.000 til hefte og jubileum 
   
          SUM  Kr.   6.000 

Når det gjelder midler til hefte og jubileum for NHF vedr. fiskeplassen på Alteidet, foreslås det benyttet 
av denne konto, da vi ikke har andre tilskuddsordninger tilgjengelig. 

 

TILSKUDD DIVERSE ARRANGEMENTER  - Disp kr. 2.000                                   Foreslått innvilget 

17.MAI KOMITE – HUSLEIE Søkt Kr. 2.500 KR.    2.000 
Se søknad. 

  

TILSKUDD VEDLIKEHOLD  - Disp kr. 2.000                                                       Foreslått innvilget 

  Kr.              0.- 
Foreslås ubehandlet, og evt. overført andre poster ved behov senere. 



 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
VED FERDIGSTILLELSE AV  PROSJEKTER SENDES DET INN EN SLUTTRAPPORT DOKUMENTERT MED BILDE 
OG REGNSKAP TIL OPPVEKST OG OMSORG TIL REFERATSAK. 

 

Det er tilgjengelig følgende midler : 

Tilskudd lag/foreninger   kr. 109.543,99 

Tilskudd Samfunnshus    kr. 25.000 

Tilskudd Eldre/funksjonshemmede kr. 10.000 

Tilskudd diverse kulturarrangementer    kr. 2.000 

Tilskudd vedlikehold        kr. 2.000  

Tilskudd til nærmiljøtiltak er overført til NUT (næring/utvikling/teknisk) for behandling. 

 

I henhold til utlysningstekst var søknadsfrist 30.april på midler til lag/foreninger.  

Det er i alt innkommet 13 søknader. 12 søknader behandles her. 1 søknad del-behandles og sendes 
samtidig over til NUT. En søknad sendes i sin helhet over til Nut for videre behandling. Søknadene 
behandles i henhold til « nærmiljøtiltak». 

Dette dreier seg om søknaden fra Kvænangen jeger og fisk og Grendeutvalget i Burfjord. En søknad er 
kopiert inn i saken (17.mai komite).  

 

Vurdering 
 
Saksbehandler har prøvd å fordele søknadene på de forskjellige områder de søker på. Dette har vært et 
tidkrevende og vanskelig arbeid, da de fleste ikke oppgir spesifikt budsjett for tiltaket. Saksfremlegget 
baserer seg derfor på det skjønn og momenter saksbehandler har benyttet i fordelingsarbeidet. 
Problemet er at lagene ikke har satt opp et budsjett for de enkelte tiltak, men kun lister disse opp.  

 

Det er blant annet vurdert følgende i forslag til støtte :  

Aktiviteter for barn og unge, arrangementer, lagenes driftsbehov, budsjett, Egenkapital, gjeld, 
investeringer, nedbetaling av gjeld, lagets plassering i kommunen, medlemstall, virksomhet som er 
felles i kommunen og støtte fra eksterne kilder. I tillegg har jeg valgt å foreslå en prinsipiell minstesum 
på kr. 2.000 til de lagene i kommunen som har søkt.  

 



 

 

 

 

Under «Tilskudd samfunnshus» foreslås det at utvalget på eget initiativ foretar en fordeling til 
samfunns/grendehus i kommunen. Et lag har satt opp maling av slikt hus, men ikke noe budsjett. Det 
må antas at alle husene mer eller mindre har behov for maling, nytt inventar/utstyr, vinduer, strøm osv. 
Det er foreslått en høyere sum til Kvænangen flerbruks-hus, da det menes at behovet for driftsmidler er 
størst der. 

 

Saksbehandler gjør oppmerksom at tilskuddet til samfunnshus er satt opp på eget initiativ, og må 
vurderes som godkjent eller særskilt utlyses blant de som disponerer husene. Siden det dreier seg om 
en liten sum til fordeling, kan resultatet likevel fort bli det samme ved utlysning.   

 

Noen lag har investert i prosjekter og har pådratt seg gjeld. Andre ønsker/planlegger nye for fremtiden. 
Noen lag oppgir medlemstall, andre ikke. Flere lag har ikke samsvar med det de har satt opp i behov for 
budsjettert støtte fra kommunen, og i forhold til det de søker om. 

 

Lagenes egenkapital varierer fra svært høyt til lavt nivå. Bruken av egenkapital bør benyttes i større 
grad til fremtidige prosjekter. Noen lag driver i det små, men er igjen viktig for den enkelte bygd. Andre 
igjen driver i «nisje» og fremmer annen aktivitet. Noen lag har gjort investeringer og må nedbetale 
gjeld. Etter mitt skjønn er alle som fremmer aktiviteter, enten via lag og foreninger eller på annen måte, 
viktige for at folk skal trives i kommunen og på sitt hjemsted. 

 

Vi foreslår at det settes av et mindre beløp på to kontoer til bruk for enten ekstra støtte for prosjekter 
som er blitt dyrere enn antatt, eller til nye som måtte dukke opp i løpet av sommeren/høsten. I tillegg 
kan det dukke opp vedlikeholdsprosjekter etter en lang vinter. Disse restmidlene kan lag/grendeutvalg 
og foreninger søke på i løpet av sommeren/høsten. Søknader fremlegges på hvert oppvekstmøte 
fremover etter hvert som de innkommer. 
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Kulturmidler (KF-109)
Referansenummer: WXGXK4

Registrert dato: 25.04.2017 11:43:54

Vedlegg:

KJF F Årsmøte 2017 komplett m. vedlegg.docx

Innledning

(Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale laguogzlforeninger. Forlsok-nladsfristzog anneHr-imrelevant informasjon. se kommtjrieinlslyrl'
nettsider.

Qpglysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

91 1 81 5826
Foretak/lag/forening

Kvænangen Jeger & Fiskeforening
Adresse

Postnummer

91 61
Poststed

BURFJORD
Telefon

45834322

Telefaks

Bankkonto

47403304790
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Norges Jeger og fiskerforbund

Ogplfininger om kontakhfirson
Fornavn

Oddvar
Etternavn

Kiærbech
Adresse

Stajordveien 110
Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

45834322
E-post

kiarbech@msn.com

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

G Drift av eksisterende tiltak

Kulturmidler (KF-109) - Side 1



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Aktivitetstilbud, spesielt rettet mot barn og ungdom

Søknadssum

20000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag /en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

(9 Nei

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

G) Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette àr

122
Kjnnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 àr

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

sIeT&EmeT:Emmer
Under 12 år 12 til 18 år

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskagsàr.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

1600
Kommunale tilskudd

48000
Andre tilskudd

32703
Egne arrangement

10000
Andre inntekter

42119
Sum inntekter

134422

Kulturmidler (KF-109) - side 2

Over 18 år

Over 18 år

Over 18 àr



Spesmka$onavtnmfler
Husleie

Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

60000
Kurs/instruktør

26000
Diverse utgifter

99964
Sum utgifter

185964

Kulturmidler (KF-109) - side 3



Ãrsmøtevedtak  20  £7 KIFF
Komplett med årsmeldinger, :f iskap, revisjon, budsjett og

aktivitetsplan.

Det siste året har vi hatt en reduksjan i medlemstallet  på 15medlemmer.

Pr.31.12.2016 var vi  122  betalende medlemmer.

Styret som også har fungert som ungdomsutvalg har bestått av følgende.

Verv: Navn: Valg 2017 Valg 2016

Leder Oddvar Kiærbech X

Nestleder Arne Berg x

Kasserer Ãsmund Austarheim x

Sekretær Matthias Welz x

Styremedlem Benedicte  Lillås x

Varamedlem Rickard Printz x

Ungdomsledere  Charlotte Skum  og Lena Larsen x

Fiskeutvalget  Ieder Christer  Oksfjellelv

Medlem Paul  Karlsen

Leirdueutvalget  Leder Guri  Isaksen

Medlem Trond Jensen

Hytta:  Vaktmester/tilsynsmann Paul Karlsen

Utleieansvarlig: Arne Berg.

Kvænangen skogsstuer: Oddvar Kiærbech og Gunn Synnøve Larsen

Revisor: Sigrun Johansen

Valgkomite: Benedicte Lillås og Rickard Printz



Aktivitet  i  foreninga:

Vi har arbeidet med etablering av ny leirduebane på Alteidet i samarbeid med

Skytterlaget. Har fått forhåndsgodkjenning fra berørte grunneiere på

regulering av området til skytebane, noe som tas med i den nye

kommuneplanen som er under arbeid. Planarbeidet er forsinket noe som også

har forsinket kjøp av eiendom og fysiske tiltak.

Ungdomslederne gjør et godt arbeid for barn og unge. Området rundt grillstua

ved Jonasbekken er bedre tilrettelagt for bruk og har blitt et populært

samlingspunkt for mange. Fiskesommer den 25 juni var meget vellykket med

mange deltakere. Jegerprøvekurs ble arrangert i mai/juni med 12 deltakere.

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr.20.618,69.

Årsmelding fra klekkeriet - Christer Oksfjellelv

Helgen 7-9 oktober 2016 ble det hentet ca 1 liter rogn og ca 8000 egg ble satt

inn i klekkeriet den 9. oktober. Den 13. oktober ble det hentet ca 0,5 liter rogn

og ca 4000 egg ble satt inn i klekkeriet samme dag. Gjennom vinteren er det

plukket døde egg og pr 6. mars står vi igjen med 9059 av de 12000egg som vi

satte inn. Samtlige egg er klekket og foring er påbegynt.

Årsmelding fra Leirdueutvalget 2016 - leder Guri Isaksen

Vi har ikke hatt noen aktivitet i leirdueskytinga dette året. Delvis pga at jeg var

borte store deler av perioden, og fordi vi året før plagdes noe med kasteren på

anlegget og vi venta på å få satt opp ny kaster. Det ble vel ikke gjort, og derfor

tokjeg som leder ikke ansvar for at noen skulle bruke den gamle nårjeg var

borte. Vi håper at det vil bli en ordning på dette i denne sesongen, og at det blir

informert om dette til leirdueutvalget. Hadde også vært greit å få en liten info

om hvor saken står i forhold til å flytte anlegget til Alteidet. Det tror vi hadde

økt interessen for skytinga. Slik som det har vært de siste åra så er interessen

noen laber.

Årsrapport fra ungdomsgruppa KJF F  2016

1.  J  onasbekken. Her har vi hatt flere dugnader hvor vi har forskj ørmet området. Vi har

aget trær, laget flere bruer, malt grillstua, investert i vedsjå, samt fått kjørt til noen lass

med fyllmasse. Dette er gjort med tanke på at veien ned til grillhuset skal være



brukelig for alle, også de som triller barnevogn. Vi har investert i flere benker til

uteområdet. Vi har brukt en god del penger dette året, men dette har vært penger som

vi tidligere har fått ved tilskudd.

Veien videre: Vi må male vedsj å` en og fortsette dugnadsarbeidet slik at vi får et

velstelt turområde tilgjengelig for allmenheten.

2.  Svineryggen- Malearbeid er påbegynt, skal ferdigstille dette våren 2017

3. Kompetanseutvikling- Her har vi hatt fokus på jegerprøven. Vi har gitt jegerprøve

CD( Teori) til de ungdommene som ikke besto jeger prøven våren 2015. Tanken er at

vi ønsker at flest mulig ungdom skal bestå prøven, slik at de får oppleve gleden ved å

jakte. Vi har ikke arrangert teorisamlinger med tema fra jegerprøveboka som planlagt

dette året, men vi skal forsøke å få dette til i 2017

Veien videre: Vi ønsker å fortsette ordningen med redusert jegerprøve kursavgift til

unge mellom 14- 18 år som tilhører Kvænangen jeger og fiskeforening.

4. Arrangementer for barn og unge- Vi har arrangert fiskesommer. Videre har vi hatt

en familiesamling ved J onasbekken. Dette arrangementet hadde vi sammen med

Kvænangen barne- og ungdomsskole. Tema på familiesamling var spikking og

bulj ongkoking. Ved begge arrangementene var det godt oppmøte.

Plan for  2017.

Som nevnt ovenfor vil vi bevare de gode tiltakene vi har påbegynt. Vi har fått et godt

og nært samarbeid med Kvænangen bame- og ungdomsskole, hvor kontaktperson er

Jon- Arne Solheim. Vi har en muntlig avtale om at fritidsgruppa får bruke

J onasbekken som base for sine prosjekter. Dette er noe vi ønsker, med tanke på

rekruttering til friluftsliv. Videre har Kvænangen barne- og ungdomsskole kjøpt inn en

del tur utstyr, som kopper og fat som vi får disponere under våre arrangementer. Det er

Kvænangen bame- og ungdomsskole ved friluftslivsgruppa som har stablet opp

vedsj åen.

Årsrapport fra hytteutvalget ved Paul Karlsen

Siste året har jeg vært  6  ganger inne på hytta for vask, vedlikehold og oppsyn.

Har ryddet rundt og inne på hytta da det var mye defekt og gammelt inventar

og utstyr. Ved  2  anledninger så jeg meg nødt til å støvsuge hele hytta da

rengjøringa var noe dårlig av leietakerne. Har laget en midlertidig fot til

vedovnen da leietaker har klart å ødelegge den? Har også fått tømt utedoen.

Har kjøpt litt utstyr til hytta som vaskeutstyr, kniver, brannvarslere, 2  doringer i

isopor samt plastkasser for oppbevaring av rene/skitne lakener.

Det neste året bør hytta beises utvendig, torvtak etterfylles og hytta vaskes

innvendig. Har også planer om å utbedre utedo slik at det blir enklere å

tømme. Ventilator over kokeplater bør også monteres.



Saldooversikt for Kvænangen  Jeger og fisk regnskap 2016

Kontonavn Type

Andel  flerbrukshuset aktiva
Andel Kvænangen
skogstuer aktiva

Hytta aktiva

Inventar og utstyr aktiva

Kanoer med utstyr aktiva

Hagler gapahuker aktiva

Hundefor  på  lager aktiva

Endring eiendeler og omløpsmidler

Kundefordringer aktiva

Kasse, kontanter balanse

Bankinnskudd, brukskonto balanse

Bankinnskudd, høyrente balanse

Sum  omløpsmidler

Skyting

Kontingent og MVA refusjon

Tilskudd /avgift

Hundefor

Hytta, drift

Gebyr

Jegerprøve

Styrearbeid og årsmøte

Ungdomsaktivitet (inkl grillhytte)

Renter

Fiskesommer

Rypetelling

Klekkeri

Driftsregnskap

Kundefordringer, omløpsmidler  og driftsregnskap

lnng.  Balanse Debet

kr (inn)

1000 0

3000 0

500000 0

17699 0

13646 0

108052,6 23432

1 1 31 0 45246

654707,6 68678

745 1031 5

3150 2600

103094,96 150605,86

95797,95 50536

202787,91 214056.86

42493

0

0

45246

36581,1

108

26075

2707,7

23432,25

O

9321 ,2

0

O

185964,25

400021,11

Kred it (ut) Bevegelse

O

0

0

1769,9

1364,6

10805,26

53680

67619,76

9635
736,4

222924,95

32302,9

265599,25

1 031 5

6484

1 1986,25

53680

15641 ,61

0

25760

0

0

555

10000

0

0

134421,86

400021,11

0

O

0

-1769,9

-1364,6

12626,74

1,5

949174

680
1863,6

-72319,09

18233,1

-51542,39

-32178
6484

1198625
8434

-2093949
-108
-315

-2707:
—2343225

555
67&8

o
o

-51542.39

Utg.

Balanse

1000

3000

500000

15929,1

12281 ,4

120679,34

11311,5

664201,34

1425

5013,6

30775,87

114031 ,05

151245,5Z

Avskri\

Avskri\
Avskri\
gnflhyh

Avvik fi

lnveste

Mange

Tilskud



Balanseregnskap Kvænangen JFF  2016

Eiendeler

Andel flerbrukshuset
Andel Kvænangen skogstuer

Hytta

Inventar og utstyr

Kanoer med utstyr

Hagler og gapahuker

Sum eiendeler

Omløpsmidler

Varer på lager for videresalg

Sum varer

Fordringer

Kundefordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd og kontanter

Kasse, kontanter

Bankinnskudd, brukskonto

Bankinnskudd, høyrente

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler og verdier

Sum overskudd (årsresultat)

lnng.

Balanse kr

1000

3000

500000
17699

15163

75614

612476

11310

11310

745

745

3150

103094, 96

95797,95

202042,91

826573,91

Reelt i

pefioden

OOO

0

-1516,3

32438,6

30922,3

1,5

1,5

680

680

1863,6

-7231 9,09

18233,1

-52222,39

-20618,59

-20618,59

Utg. Balase

1000
3000

500000
17699

13646,7

108052,6

643398,3

11311,5

113115

1425

1425

5013,6

30775,87
1 14031 ,o5
14932o,52

805955,32

Avvik fra årsoppgæ
àrsoppgave



Budsjett og aktivitetsplan for 2017 styrets innstilling:

Inntekter: Utgifter

Kontingent 2.000 Kontorutgífter 500

Renter 2.000 Kasserer 1.500

Hytteutleie 18.000 Faste utgifter hytta 18.000

Tilskudd 35.000 Drift av klekkeriet 5.000

Salg hundefor 8.000 Ungdomsarbeid 5.000

Underskudd 15.000 Leirduebane 50.000

tas fra bank

Sum 80.000 Sum 80.000

Aktivitetsplan:

Fortsette med stryking, klekking, stell og utsetting av ørret.

Jegerprøvekurs  i  mai, Leirdueskyting, hagleskyting for ungdom.

Ny leirduebane på Alteidet i samarbeid med skytterlaget.

Fiskesommer på kaia i Burfjord lørdag (24.juni kl.12-14.)

Fiskesommer flyttet til lørdag 17. juni kl. 18-20.

Ungdomslederne fortsetter med sine gode tiltak for barn og ungdom i henhold

til forslag .



Referat fra årsmøte i Kvænangen  jeger  og fisk

tirsdag 14.03.2017 kI.19 på kantina i kommunehuset.

Til  stede: Oddvar, Arne, Matthias, Benedicte, Charlotte, Lena, Christer,

Harald Lindbach

1. Godkjenning av innkalling. Innkallingen enstemmig godkjent.

2. Valg:

Ordstyrer. Oddvar enstemmig valgt.

Referent. Matthias enstemmig valgt.

Protokollskrivere: Christer og Arne enstemmig valgt.

3. Ãrsmelding fra styret og underutvalgene. Årsmelding enstemmig vedtatt.

4. Regnskap. Regnskapet enstemmig vedtatt, med følgende kommentar:

Kanoer m/utstyr nedskrives til kr.0 i neste års regnskap.

5. Budsjett. Budsjett enstemmig vedtatt.

6. Aktivitetsplan. Aktivitetsplan enstemmig vedtatt med følgende endring:

Det prøves å flytte Fiskesommer 2017 fra 24. juni (12-14) til 17. juni (18-20)

på grunn av kollisjon med fotballturnering.

7. Valg:

Nestleder: Arne Berg enstemmig gjenvalgt.

Kasserer: Matthias Welz enstemmig valgt.

Sekretær: Benedicte Lillås enstemmig valgt.

Varamedlem til styret: Rickard Printz enstemmig gjenvalgt.

Ungdomsledere: Charlotte Skum og Lena Larsen enstemmig gjenvalgt.

Valgkomite: Rickard Printz og Benedicte Lillås enstemmig valgt.

Rett utskrift: Christer Oksfjelldal og Arne Berg (sign)



Sigrun Johansen E-post  :  fritex@Jrraftlaget.no

91  62  Sarstraumen retefau .- 77  76  97  42/41433749

Kvænangen Jeger og Fiskeforening

9161 Burfjord

Revisjon regnskap for 2016.

Jeg har revidert regnskapet for 2016 og funnet det i orden. Regnskapet er meget
oversiktlig, og samlet bankkonti kr. 14516957 stemmer med utskrifter.

Dette fordeles mellom brukskonto på kr.30.'775,87 og plasseringskonto
kr. 114.031,0S. Kassabeholdning utgjør kr. 5013,60.

Sum årsresultat 206l8,59.

.f
Sørstraumen 23.02.2016.

.«'./' -
V/ f ø

.5" Kf Kf I’ 'T !{?'//2_3,'ycg,-
Sigrun Joha51,‘nsen
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Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: BXHAAH

Registrert dato: 12.04.2017 21:51:37

Vedlegg:

Budsjett 17 bygdelaget.docx

Vedlegg ettersendes via post

lnnledning

Kommunen tildeler hvenmér‘ maanér etter sèknaiamfraiiokáie .a§’ag“+aeea;a§;.=+'.""¢a; ’s}z5kh'z§&s’fristBg ganen';e:éoa;.r;nra‘rmas;¢n, ‘Se kommunens
nettsider.

Opçysnirlger om foretak/kg/forenim
Organisasjonsnummer

99261 8833
Foretak/lag/forening

Badderen lâvgelag
Adresse

Badderen
Postnummer

91 62
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47401 044724
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktgerson
Fornavn

May Sylvi
Etternavn

Sandnes
Adresse

Jafet Lindebergsvei 23
Postnummer Poststed

9162 SØRSTRAUMEN
Telefon

41512466
E-post

mayasandnes@gmail.com

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

(9 Reparasjon/vedlikehold

Kulturmidler (KF-109) - side 1



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Rep/vedlikehold: Utvendig vedlikehold av bygninger; samfunnshus og 2 lagerbygninger på fotballbanen i Sætra.
Drift av eksisterende tiltak: Tilskudd til mørketidskafe for bygdas befolkning og juleverksted for barn, samt drift av
lysløypa.

Søknadssum

100000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag /en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

G) Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

Q Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette àr

34
Kjønnsfordeling

Hovedsakelig jenter/kvinner

Áldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr

Passive "medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr

Støttemedlemmer'

Under 12 àr 12 til 18 àr

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

3600
Kommunale tilskudd

3000
Andre tilskudd

17556
Egne arrangement

73600
Andre inntekter

82590
Sum inntekter

180346

Kulturmidler (KF-109) - side 2

Over 18 àr

Over 18 àr

Over 18 àr

34



Spesifikaspn av utflter
Husleie

1 7807
Kontingenter

41 88
Faste driftsutgifter

21 481
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

89501
Sum utgifter

1 32977

Kulturmidler (KF-109) - side 3



ÅRSMELDING

2015

BADDEREN BvGDEi.A<§

Bygdelagets aktiviteter  i 2016:

6 Styremøter

Strikkekafe annenhver uke hele året

Dugnad på huset (maling av tilbygg, rydding og vasking)

Middag for de eldre

Juleverksted (pepperkakebaking, maling på glass, kortlaging m.m. God oppslutning

av både barn og voksne.

Baddertreff (sangkafe, grillkafe, fiskekonkurranse, fest og turmarsj) Et vellykket treff.

Vi hadde flere ting på planen så som Ordarennet, Honkamarsjen, Mørkedtidskafe og

Juletrefest. Noe ble avlyst på grunn av vær og føre, mangel på folk og kollisjon med andre

arrangement.

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder:

Nestleder:

Kasserer:

Sekretær:

Styremedlem:

Vara:

Valgkomite:

Revisorer:

Iris-Anita Solheim

May Sylvi Sandnes

Jorunn Haug

Jill Karlsen

Jannicke Lyse

Lisa Pedersen, Kurt Paulsen og Ingvild Johnsen

Evy Andersen og Stein Gjøran Larsen

Bjørn Ellefseter ogJan Karlsen

Vil takke alle som har stått på for å holde liv i laget og bygda.
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Salg kr.  79.390,- 89.000

Inntekt fra diverse arrangement kr. 5.250,- 7.000

Medlemskontingent kr. 3.600,- 5.000

Salgsinntekt kr.  88.240,- 101.000

Loddsal g kr. 68.350,— 71.000

Grasrotandel, Norsk Tipping kr.  15.648,- 16.000

Sponsing/støtte kr. 4.908,- 5.000

Lei einntekter kr. 3.200,- 5.000

Sum annen inntekt kr.  92.106; 97.000

Sum inntekter kr  180.346; 198.000

Innkjøp av inventar/utstyr etc - kr.  5.697,- 3.000

Innkjøp av varer for videresalg - kr  39.846,- 50.000

Innkjøp av varer til arrangementer - kr.  7.102,- 9.000

Musikk og leie av hoppeslott, Baddertreffet - kr.  19.000  - 12.000

Sum Varekostnader -  kr  71.645,- 74.000

Forsikring - kr.  17.807,- 18.000

Vedlikehold grendehus/brakke - kr.  1.666,- 10.000

Strøm, grendehus - kr. 16.460,- 18.000

Strøm, lysløype - kr.  3.135,- 3.500

Internett - kr.  4.188,- 4.500

Kontorrekvisita, gebyr banktjenester - kr. 220,- 500

Diverse utgifter - kr. 966,- 1.000

Skjenkeavgift - kr. 340,- 1.000

Premier/sponsing - kr.  15.500; 16.000

Leie av gjerde til Baddertreffet - kr.  1.050,- 1.100

Sum andre kostnader - kr.  61.332; 73.600



Sum  kostnader ;_lgl;_1_3_2_£7_Z,; 147-600

 

Resultat før renteinntekt   50.400

Renteinntekter kr. 516 - 500

Resultat  etter  renteinntekt kr. 47.885; 50.900

lfl g Styrevedtak sak 2/04, klausul 1,

avsettes årlig kr. 20.000 til Baddcrtreffet — kr. 20.000,-

Årsresultat kr. 27.885,— 30.900

Beholdning brukskonto pr. 31.12.2016 kr. 243.S64,66

Beholdning sparekonto pr. 31.12.2016 kr. 105.704,04

Beholdning kasse  pr. 31.12.2016 kr. 4800,00

Baddcrcn, 22.02.2017

’}7\gUWJ\K[’@&/ W  %W\\ VX i 90290.

  



Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: BRYKBN

Registrert dato: 30.04.2017 17:10:10

Vedlegg:

årsmelding 2016 kvænangen skytterlagpdf

regnskap-budsjett 2016 Kvænangen skytterlagpdf

Innledning
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Kommiunen' tildielerlnivelrtl armrnidler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsirist oguannen relevantiintoirrnasjonlii seikornmunens” i
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

980556255
Foretak/lag/forening

Kvænangen Skytterlag_
Adresse

Sætra 50
Postnummer

91 62
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47403304650
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

O glysninær om kontaktperson
Fornavn

Stein Gjøran
Etternavn

Larsen
Adresse

Sætra 50

Postnummer

9162
Telefon

E-post

kvaenangen@skytterlag. no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

G) Reparasjon/vedlikehold

Kulturmidler (KF-109) -  side 1

Poststed

SØRSTRAUMEN

'f



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Søknadssum

1 5000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag I en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

Q Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

G) Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette år

88
Kjønnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

Passive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år

[Søtizittemedlerrimer

Under 12 àr 12 til 18 àr

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikagpn av inntekter
Medlemskontingenter

18900
Kommunale tilskudd

20000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

22980
Andre inntekter

45432
Sum inntekter

107312

Kulturmidler (KF-109) - side 2

Over 18 àr

Over 18 år

Over 18 år



Sgesifikasjon av utgifter
Husleie

3000
Kontingenter

4450
F aste driftsutgifter

4611
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

61439
Sum utgifter

73500

Kulturmidler (KF-109) - side  3
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Regnskap Kvænangen skytterlag 2016

Regnskap for Kvænangen skytterlag fra 1 november 2015 til 31 oktober 2016. Bilag fra 2015 er

postert med dato 1 januar 2016 for å slippe å bruke avvikende regnskapsår. Regnskapet viser

resultat for drift av laget. Oppgradering Koppi er ført over statuskonti og kommer derfor ikke direkte

fram av regnskapet.

Regnskapet for Kvænangen skytterlag er oppgjort med et overskudd på kr 35032,73 som er kr

8832,73 bedre en budsjettert. Det ble budsjettert med et betydelig overskudd pga behov for

egenkapital til Oppgradering Koppi.

Behoidningen er 7782,03 kr på brukskonto. 13119200 kr på konto avsatt til oppgradering Koppi.

1100 kr  i  kassebeholdning pr 31 oktober 2016

Både utgiftssiden og inntektssiden i regnskapet er lavere en budsjettert, noe som kan tilskrives lavere

aktivitet pga at det er brukt betydelig tid på Koppi  i  forbindelse med oppgradering der.

Prosjekt Koppi.

Utlegg hittil til prosjektet er på kr 3763S4,6O  i  2016. I tillegg til kr 4000.- i 2015. Sum utlegg kr

38035232 kr. Skytterlaget har fått forskuttert kr 309000» Noe som har gitt oss utlegg på kr

65754,6O i 2016.

Prosjektet ser ut til å holde seg innenfor kostnadsoverslaget.

Kassejn}

, =«»-~»»\_.11
fifa-

“Svein O Thomassen

£,c).\gL¢»_3¢ :i‘%t.C’?’{‘ IC; t 3%. 'Gil U

i vi vær, z-vt H7 C)c,'~'¢‘1I5L}€ «FI -

(i . ‘w  w . .
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Nr.

31116

3121.6

31256

3201.6

3331.6

34006

3444.6

3705.6

39206

30706

39906

3999.6

4001 .6

4301.6

43096

6301 .6

63406

66016

66026

66016

74106

7415.6

7451 .6

7452.6

75106

77706

77906

60501

Resultatregnskap 2016 og Budsjett 2017

Kontonavn

Salgs- og driftsinntekt

salg ammo

Jegerskyting

Arangemang

Lotteri

Mva refusjon

Offentlige tilskudd

Grasrottendeten

Frifond

Kontigent

Premier

Sponsor inntekter

Annen driftsrelatert innteki

Salgs- og driftsinntekt

Varekostnad.

Kjøp av ammo

Kjøp. av varer for videresalg

Kjøp. av varer tit utdeling

Varekostnad.

Driftskostn.  og av- og

nedskrivninger

Leie Miniatyrbane Sørstraumen

Strøm

Reparasjon og vedlikehold Koppi

Reparasjon og vedlikehoid

Sørstraumen

Kontorrekvisita/ administrasjon

Driftskostn. og av- og

nedskrivninger

Annen driftskostnad

Kontingent samt eget

Deitakeravgiit

Kontingent DFS

Kontingent Krets 1

Forsikringer

Gebyr bank

Annen kostnad

Annen driftskostnad

Driftskostnader

Renteinntekt

Ársresultat

for

Kvænangen Skytterlag

Regnskap 2016

-13 375.00

-18 940,00

-3540,00

~2 000.00

-5 620.00

-20 000.00

«9 392,89

-11 587.28

-18 900.00

-3 457,00

-500.00

-107 312,17

42 763.00

293,00

773,00

43 829,00

3 000,00

414419

4 354,25

660,00

12 158,44

1 550.00

6 320.00

2600.00

300.00

4 611,00

132,00

2 000,00

17 513,00

73 500.44

~1 221,00

-35  032,73

Budsjett 2016

-20 000

~20 000

«10 000

-5 000

-7 500

-12 000

«8 000

-10 500

~15 000

-3 000

-15 000

-2 500

~128 500

50 000

6 500

6 500

63 000

3 000

6 000

5 000

500

14 500

1 600

4 500

2 500

300

10 000

6 000

25 050

102 550

-26 200

Budsjett 2017

-15 000

-20 000

-5 000

-3 500

-3 500

-20 000

-9 000

-11 000

-19 000

-3 000

-15 000

-2 500

-126 500

48 000

6 000

6 000

60 000

3000
6 000
6 000
8 000

1 000
24 000

1 600
6 500
2 600

300
7 000

150
25 000
43 150

127  150

-650

D

Regnskap 2015

-21 675.00

~28 150.00

-19 910.00

-6 620,00

-14 063.00

-12 000.00

6 208.30

-11 384,00

-15 150,00

~2 910.00

-15 000,00

-16 930.00

-172 000.30

57 289,00

6 489.05

6 151.00

69 929.05

300000

4 199,71

6 271.00

420,00

13 890.71

1 550.00

4 710.00

2 500,00

300.00

7 671,00

114.00

5536,00

22 381,00

106 200,76

026,00

-66 125,54
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Dalo fra-fil:

Regnskapsâr: 2016

Periode; 01-01

Konto Prod Kontonavn

11306

15001

19001

19201

2050.1

2390. 1

89000hi
r-évs-was

EIENDELER

Anlegg under oppfríng Koppi

Kundefordringer

Kontanter

Avsatt Koppi 4740 1475393

Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Udisponert results! (ikke bokført)

Sparebanken 4740 33  04650

Egenkapital og gjeld

Balanse

for

Kvænangen Skytterlag

Denne periode

Regnskap i  àr Regnskapi fjor

67 354.80

375,00 375.00

1 100.00 500.00

131 192.00 110 263.00

200 021.60 111 138.00

172 770.90 or 172 770.79 cr

35 032.73 Cr 0.00

7 782.03 61 632.79

200 021.60 cr 111 138.00 cr

Budsjett Regnskap i  àr

67 354.60

375.00

1 100.00

131 192.00

i] 200 021.60

172 770.90 cr

35 032.73 or

7 782.03

0 200 021,60 cr

Kvænangen Skytierlag (20839_,03)

Side:

Hittil

Regnskap i  fior Budsjett

375,00

500.00

110 263.00

111 138,00 0

172 770,79 Cr

0.00

61 632.79

111 138,00 er 0

19.11.16 14:41

1



ÃRSMELDiNG

KVÆNANGEN SKYTTERLAG 2016

Styret har i år bestått av:

Formann: Stein Gjøran Larsen

Kasserer: Svein Olav Thomassen

Ungdomsleder: Kurt Tore Paulsen

Styremedlem: Børre Solheim

Styremedlem: Bjørnar Boberg

Vara: Bård Kaasen

Ungdomsutvalg: Lotte Larsen og Miriam Paulsen _, ä

Anleggsgruppe: Bjørnar Boberg, Terje Soleng og Alm Boberg

Jegergruppe: Kurt Arild Jonassen, Oddvar Kierbech og Nils Arnold Nilsen

Skyteinstruktør: Kurt Tore Paulsen

Ammunisjons forvalter: Stein Gjøran Larsen

Ombudsrepresentant: Formann, eller en valgt av styret.

Revisor: Elin Oppheim og Arne Rødberg

Den sportslige aktiviteten har vært meget god, tatt  i  betraktning anleggsvirksomheten som har vært på Koppi.

Vi har vært representert på 29 skytterstevner.

Høydepunktet i år, var LS i Øverbygd. Der var vi representert med 5 skyttere. Kurt Tore i kl 2, Stein Gjøran i kl 3,

Bjørnar og ho Miriam i kl 4, Alm i kl v-73

Det er, som kjent, vanskelig â oppnå gode resultater i store mesterskap. Resultater på detjevne og litt under

pari på de fleste av oss. Men det kan nevnes at, sjæfen sjøl, gjorde sitt beste LS noensinne. Det ble premie i

samtlige øvelser, samt ny pers på stang og felthurtig.

Sesongen for øvrig var litt opp og ned resultatmessig. Bjørnar og Miriam rykker ned i kl 3, og Stein G skal oppi

kl 4 i 2017. Resten holdt sine klasser.

Vi arbeider jevnt med rekrutering. Det er fortsatt mlniatyrskyting som trekker flest nye skyttere. Vi har

aspiranter på skytetrening, men det er ikke så lett å få disse til å delta på stevner. Vi har også flere nye kl 1

skyttere.

All ros tii han Kurt Tore med hjelpere, for godt instruktør arbeid. Vi er allerede godt i gang med miniatyr

sesongen 2016  —  17. Nylig arrangerte vi kretsmesterskap i miniatyr på Sørstraumen. Fiott arrangement og kun

fornøyde skyttere. Zfdeltakere.

Etter å ha vunnet lagsmesterskap bane og felt, og nr to i miniatyr, så e han Bjørnar fortsatt kongen av Koppi for

4. år på rad. Vi andre kan bare bøye oss  -  Gratulerer.



Vi har som vanlig arrangert  3  lagsmesterskap. Miniatyr: Mester ble Stein Gjøran med 340 poeng. Kl 2 Kurt Tore

med 345. K! 1 Svein Olav med 246. Junior mester ble han Joakim med 337. Kl ER Mathias Johansen med 234.

Aspiranter lngvard Olsen Gunnes med 242 og Peder Olsen Gunnes med 221. 15 skyttere.

Felt: Mester ble har Bjørnar med 29/17. Kl 1 Svein Olav med 23/7. V-73 Alm med 11/3.Junior Joakim med

26/15. Aspiranter E ias Boberg med 12/4 og lngvard Olsen Gunnes med 23/7. 11skyttere.

Bane: Mester ble ha n Bjørnar med 236. Kl 1 Pavel med 242. V-73 Alm med 219. Junior Joakim med 240.

Aspiranter Elias Boterg med 192, lngvard Olsen Gunnes med 237 og Daniel Paulsen med 193. 12 skyttere.

Gratulerer til alle. Se øvrige resultater på vedlagte lister.

Det skytes opp til st arviltprøven, takket være en god jegergruppe som fungerer meget godt.

Økonomisk har vi kl art oss godt i år også. Vi kommer ut med et overskudd på 35 tusen. Redegjøres nærmere av

vår eminente kasserer Svein Olav Thomassen

Prosjekt Koppi 100 rnetern har vi klart å finansiere uten byggelånsbank. En god klapp på skuldra til hele styret.

Gratulerer til hele K raenangen Skytterlag. Vi har nådd en milepel med ferdigstilling av elektroniske skiver på

100 meteren. Det har vaert en iherdig dugnads gjeng som har stått på. Det var en stor begivenhet da vi åpnet

banen offisielt med snorklipping utført av han Steinar Kaasen. Det ble holdt tale, tatt bilder og laget reportasje

til avisa. Det første stevnet på ny skivene var lagsmesterskap for alle klasser.

Tusen takk til alle scm har bidratt med dugnadsinnsats. Sammen så e vi sterk.

Tusen takk til alle våre sponsorer, givers av gaver og premier.

Det blir litt tamt utefi pølser og vafler på våre mesterskap, så tusen takk til vaffelstekere og en god klem til ho

Toril Paulsen som al tid stiller opp.

Eg vil med dette tak :e styret for et meget godt samarbeid i året som har gått

Stein Gjøran Larsen Formann
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Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: RPAHKH

Registrert dato: 30.04.2017 08:30:20

Vedlegg:

Årsregnskap 2016.pdf

årsmelding 2016 Ski (1).docx

Årsbudsjett 2017.docx

Innledning

kommunen tiiaeierhtrertår 'rríidier etter eráiktnad fra lokale lag og foreninger. For eøknåäåtrietetj ánnen teievànt'inierntåejónfAteeiáornrnutnene" i
nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

985727740

Foretak/lag/forening

Burljord Idrettslag
Adresse

Kvitebergvn 300
Postnummer

9161

Poststed

BURFJORD
Telefon

91 824462
Telefaks

Bankkonto

47403306920
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Ole
Etternavn

Engebretsen
Adresse

Kvitebergvn 300
Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

91824462
E-post

ole.en$bretsen@kvanarLgen.kommune.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

O Drift av eksisterende tiltak

Kulturmidler (KF-109) - side 1



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Skigruppa driver med trening og aktivitet for barn og unge fra august til påske. Det kjøres løype til allmennheten
både lysløyper og turløyper. Vi arrangererjulemarknad  i  Burfjord, Onsdagsrenn mellom jul og påske. Vi søker
penger til videre drift.

Søknadssum

30000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag I en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

(9 Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

C9 Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette àr

70
Kjønnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling
Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

66 12
Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 àr

Sätøwttemedlemmer M

Under 12 år 12 til 18 år

inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

20000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

50000
Andre inntekter

20000
Sum inntekter

90000

Kulturmidler (KF-109) - side  2

Over 18 àr

2

Over 18 år

Over 18 àr

"i



Spesmkqgpnavuuyfler
Husleie

O
Kontingenter

O
Faste driftsutgifter

45000
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

40000
Sum utgifter

85000

Kulturmidler (KF-109) - side 3
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REVISJONSRAPPORT REGNSKAP SKIGRUPPA BURFJORD IL 2016

Regnskapet er oversiktlig og korrekt utført, alle bilag stemmer.

Regnskapet viser et overskudd i driften på kr 120083/11.

Regnskapet har med julemarked for både 2015 og 2016. Det framgår ikke av regnskapet hvordan

innsatt beløp i banken er fremkommet.

Budsjettet viser et underskudd på kr 228.902,40, en differanse i forhold til regnskapet på kr

348985.81. Det er et stort avvik.

Sum eiendeler er kr 1.382.618,22 (hovedsakelig lysløype kr 876.000, tråkkemaskin kr 244.000 og

bankinnskudd kr 262.000).

Det er ikke foretatt noen avskrivlnger av eiendeler, herunder tråkkemaskin.

Et mer realistisk budsjett bør foreligge. Særregnskap for julemarked og tilsvarende arrangement bør

framlegges for framtiden.

Regnskapet er revidert og funnet  i  orden. Det anbefales godkjent.

Burfjord 27.03.17

Kjell Nysveen
olewlujlm
Ole Even Jørgensen

Revisor Revisor



Burfjord lL Skigruppa

Konto Tekst

1150

1220

1 900

1 920

1 930

1 940

8800

2050

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

investeringer i ny lysløype  2010

Tràkkemaskin

SUM Varige driftsmidler

SUM Anleggsmidler

ümløgsmidler”

Bankinnskudd, kontanter  o.l.

Kasse, kontanter

Bankinnskudd 4740.33.06920

Bankinnskudd 4740.13.08888

Bankinnskudd 4740.10.01707

SUM Bankinnskudd, kontanter  o.l.

SUM Omløpsmidler

SUM Eiendeler

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Over-lunderskudd

Udisponen àrsresultat (overskudd)

SUM Over-Iunderskudd

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

SUM  Opptjent egenkapital

SUM  Egenkapital

SUM  Egenkapital og gjeld

Balanse
Periode: 1 -12
Hegnskapsår:  2016

inngående

balanse

376 658,50

243 750,00

1 120  408.50

1 120  408,50

12  100,00

10  820,82

83,00

119 122,49

142  126,31

142  126,31

1  262 534,81

0,00

0,00

-1 262 534,31

-1 262 534,51

-1 262 534,81

-1 262 534,81

daTax Foreningsøkonomi Professional Versjon 12.1.2975 -  21.03.2017 20:01’

Dato:  21.03.2017

Side:

Reell

i periode

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 100,00

1 31 720,41

1 ,00

462.00

120  083,41

120  083,41

120  083,41

-120 083,41

-120 083.41

0,00

0,00

-120 083,41

~120 083,41

Utgående

balanse

876  658,50

243 750,00

1 120  408,50

1 120  403.50

0,00

142  541,23

84.00

1 19 584,49

262 209,72

262 209,72

1 382  616,22

-120 083,41

-120 083,41

-1 262 534,81

-1  262  534,81

-1  382  618.22

-1  382  618,22

Side 1



Burfjord  IL  Skigruppa

Konto Tekst

Driftsresultat

3000

31 10

3331

3400

4010

4110

4160

6560

6621

6810

7000

7090

7410

Driftsinntekter
salgsinntekter

inntekter fra oppdrag

Arrangementsinntekter

Skilotteriet

Tilskudd til drift

SUM Salgsinntekter

SUM Driftsinntekter

Drittskostnader
Varekostnad

Starlkontigenter

Arrangementsutgifter

Utgifter seniorer

SUM Varekostnad

Andre driftskostnader

Rekvisita

Service/belteskift trákkemaskin

Data/EDB Kostnad

Drivstoff til løypeutstyr

Årsavgift Iøypeutstyr

Medlemskontingent

SUM Andre driftskostnader

SUM Driftskostnader

SUM Driftsresultat

A  Finansinntekt og -kostnad

8050

Finansinntekter
Renteinntekter

Flenteinntekter bankinnskudd

,SUM  Renteinntekter

SUM  Finansinntekter

SUM  Finansinntekt og -kostnad

Ãrsresultat
Avsetninger

Ãrsresultat etter avsetninger

Resultat
Periode:
Regnskapsår:

Fleelt

f periode  ̀

-50  000,00

-138 958,62

-23  500,00

-20  009,00

~232 458,62

-232  458.62

'16  935,00

32  377,07

17  836,00

67 148,07

2  200,00

24  495,00

176,00

15 202,14

890,00

2  762,00

45  725.14

112  873,21

-119 585,41

-49a,oo

-493,00

-493.00

-499.00

-120  083,41

0,00

-120 083,41

daTax Foreningsøkonomi Professional Versjon 12.1.2975  -  21 .O3.2017  20:02

Budsjett

ipefiode

0,00

-4 100,00

0,00

n nn
\J.UU

-4  100,00

-4 100.00

0,00

233 002,40

0,00

233  002,40

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233  002,40

223 902,40

0,00

0,00

0 ,00

0,00

228  902,40

0,00

228 902,40

Dato:  21.03.2017

Side: 1

Avvik

i perioden

-50  000,00

-134  858,62

-23 500.00

-20  00u.uu

-228 358.62

-223 355.62

16 935,00

-200 625,33

17  836,00

-165 854,33

2  200,00

24  495,00

176,00

15  202,14

890,00

2  762,00

45  725,14

-120 129,19

-348 487,81

498.00

-498.00

-498.00

-498,00

-348 985.81

0,00

-348 985,81

Side 1
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Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: HPTR7Y

Registrert dato: 30.04.2017 10:15:36

Vedlegg:

Revisjon.jpg

Notat fra sykkelstyretdocx

Balanse.jpg

Resultatjpg

Budsjett 2017.jpg

innledning

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

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

985727740
Foretak/lag/forening

Burfjord Idrettslagsykkel
Adresse

Burfjord
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

99729800
Telefaks

Bankkonto

47401269947
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Terje
Etternavn

Leirbakken
Adresse

Langbergveien 17
Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

99729800
E-post

terje.leirbakker@gmail.com

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

Qgorirr av eksisterende tiltak

Kulturmidler (KF—109) - side 1

-4-



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Drift på samme nivå som tidligere. Gargofiellmarsjen gjennomføres,og terrengritt planlegges.

Søknadssum

15000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag I en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

G) Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

(9 Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette år

12
Kjønnsfordeling

Hovedsakelig gutter/menn

Alderstordeling

Aktive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

Støttemedlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Sinesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

5000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

1367
Andre inntekter

29307
Sum inntekter

35674

Kulturmidler (KF-109) - side 2

Over 18 år

Over 18 år

Over 18 år



Spesifikasjon av utgifter
Husleie

0
Kontingenter

13313
Faste driftsutgifter

O
Kurs/instruktør

O
Diverse utgifter

32032
Sum utgifter

45345

Kulturmidler (KF-109) - side 3
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Kulturmidler (KF—109)

Referansenummer: TBXWJ7

Registrert dato: 30.04.2017 18:13:21

Vedlegg:

AUlF årsmelding 2016.pdf

AUIF regnskap 2016.pdf

AUIF budsjett 2017_pdf

Innledning

tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant
nettsider.

Ogplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

91 1 864517
Foretakllag/forening

Alteiedet Ungdoms- Ogldrettsforening
Adresse

Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47403354 372
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Marit
Etternavn

Boberg
Adresse

Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

E-post

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

(9 Reparasjon/vedlikehold

Kulturmidler (KF-109) - side 1

-4.-



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Utvendig maling av bordkle på samfunnshus  +  leie av lift.
Grusing av vei ned til gapahuken ved "Lilledammen" fra industritomta  (bedre  fremkommeligheten/tilrettelegging for
funksjonhemmede)

Søknadssum

25000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag /en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

O Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

Q Deler av kommunen

Sted(er)/omràde(r)

Jøkelfiordeidet

Alteidet

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette àr

35
Kjønnsfordeling

Blandet

Ãldåsifoíàieliiñgi ` "
Aktive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr Over 18 àr

Passive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 år Over 18 àr

..st..mémealeI.fi.me.r.. .  _ __ __ __ _ __ _ __ _

Under 12 àr 12 til 18 àr Over 18 àr

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsàr.

Spesifikasjon av inntekter
Medlemskontingenter

3550
Kommunale tilskudd

15000
Andre tilskudd

3000
Egne arrangement

66376
Andre inntekter

15470
Sum inntekter

103396

Kulturmidler (KF-109) - side 2



Spesifikasjon av utiifter
Husleie

O
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

128017
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

15027
Sum utgifter

1 43044

Kulturmidler (KF-109) - side 3



BUDSJETT FORSLAG ALTEIDET UNGDOMS-OG IDRETTSFORENING  2017.

Utgifter

§Arran;gen1e11ter/loddsaié

Driftsutgifter 60000,-

Ved.Iikeho1d/utbedring ?Kr. 55000,-

Kartverk, grasrot, husleie og div. Kr.  5000,-

Medle111sk'q1}_tigen§ j i

"Tiíslíttícid/ gaver Krt 1 0000,-

jsm

Alteidet 08.03 .20  1 7

AUIF

Styret

Kf. 146å00,-“ M

Inntekter

i 73000;
r
I

Kr. 26000,-

Kr. 3500,-

Kr. 40000,-



REGNSKAPSOVERSIKT  ALTEIDET  UNGDOMS-OG IDRETTSFORENING 2016.

f

W I w Utgifter Inntekter

=lAnang3_1_nen»:er 15026,96 §66376,48
§$Driftsutgifter: 128016,77
; -forsikring 37478 A 1
í-brøyting 3114,54

1‘-renovasjon 5971,29
~kom.avgifte1' 6442
-strøm 23315,83

—ved}ilge110ld og div. 51 695,1 1

Norsk Tipping grasrot 2969,79 I

Kontigent 3550

Tilsk udd/støtte . 1 8000
Leie av hus 11000

Kamrerket (husleie/ut—rykk) _ 1 1500

"§;j§EP§11eis i 80000  _ i

:Overførsçl axfsluttet konto samfunnshus g “_16203124 i.

Renter _ 5 349

LO1nkos_tning_e: p* 174 _

—223217,73 1 26577651

Resultat 2016 42558,78

Behoidning brukskonto pr. 01 .012016 31871150
Beholdning plasskonto pr. 01.01.2016 1133256
Total beholdning bank 01.01.2016 43208,06
Resultat 2016 42558.78

Total beholdning bank pr. 31.12.2016 8576634

Behoidning brukskonto pr. 31.12.2016 25126,04
Beholdning p1ass.konto pr. 31.12.2016 6064030

Kassabeholdning 1000 __

Total beholdning ,  86766,84

Burfjord 08.03.2017 /',

J«  4':..3.:v 11' i5"1`<?»r;§f.f.`“~.1 L "'/ 'i”/73 I"/"v7"1 J  ‘~v—»._.;./,
Siv Kaine-I-Iestnes Saxc Edvardsen
Kasserer Revisor



ÅRSMELDING  2016

Styret hari 2016 bestått av  :

Marit Boberg -leder Siv KainoHestnes - kasserer

Karl Henrik Solheim styremedlem og sekretær

Hermann Ellingsen - Torfinn Thomassen styremedlemmer

Mona og Synnøve som vara.

Det har i 2015 ikke vært avhold så mange styremøter  -  arrangementene har

likevel gått sin gang. Huset har vært utleid e til bursdag, konfirmasjon, møter og

andre tilstelninger.

Mikaltindmarsjen er som vanlig gjennomført —- rundt 60 stk som deltok. Hytta

har vært åpen i påsken og i tillegg søndager før det.

Det har vært avholdt flere søndagskafeer og bruktmarkeder - 17. mai kafe,

tirsdagsmíddag og juletrefest. Alle har gitt en god slump inntekt til huset og

laget.

Juletrefesten var spesielt vellykket, med nærmere 100 mennesker ”til bords",

vi hadde mat og kaker nok til alle  ©

Trappeheisen ble montert og prøvekjørt til 17. mai  ©  Og den har vært i bruk

mange ganger etter det.

Statens kartverk har sin målestasjon her - den gir oss også en god inntekt.

Det har også i 2016

- blitt satt opp en gapahuk nede med Lílledammen, den småkraft betalte for.

- det har blitt saget kratt i en liten trase fra hytta og inn mot Koppivannet ~

-  ligget trimbøker på hytta på eie, fiskeplassen og kaia.

-restauranten har fått nytt gulv og ny farge ,dører er malt og fått nye håndtak

samt nye gardinstenger

-  og det er montert ei varmepumpe nr to i salen -— på småkraft sin regning

Marit -leder AUlF.

Hädowq



Kulturmidler (KF—109)

Referansenummer: CVAIZN

Registrert dato: 27.04.2017 23:51:56

Vedlegg:

Årsmelding -16.pdf

Fiskeplassen NHF Kvænangen Årsmelding.pdf

Regnskap 1 NHF Kvænangenpdf

Fiskeplassen NHF Kvænangen Regnskap.pdf

Regnskap 2 NHF Kvænabgen.pdf

Budsjett 2017 NHF Kvænangen.pdf

Innledning

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

O fivsninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

884884632
Foretak/lag/forening

Nhf Kvænangen
Adresse

Postnummer

9 1 6 1
Poststed

BURFJORD
Telefon

Telefaks

Bankkonto

4740330391  3
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

O pllsniÆer om kontaktperson
Fornavn

Hermann
Etternavn

EllirLqsen
Adresse

Kvænangsveien 5202
Postnummer Poststed

9161 BURFJORD
Telefon

77768463
E-post

hermanne@online.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

G Drift av eksisterende tiltak

Kulturmidler (KF-109) - side 1

1?
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Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Drift/vedlikehold Geitsteinen fiskeplass.
Medlemsmøter -julebord -turer

Søknadssum

3000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

G) Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

G) Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette àr

76
Kjønnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 àr

Passive medlemmer

Under 12 àr 12 til 18 àr

"Støttemedlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utfler for siste rgqnskapsér.

Spesifikas'Lon av inntekter
Medlemskontingenter

4017

Kommunale tilskudd

3000
Andre tilskudd

1 0646
Egne arrangement

64374
Andre inntekter

75997
Sum inntekter

1 58034

Kulturmidler (KF-109) - side 2

Over 18 àr

Over 18 år

Over 18 àr

l



Sgesifikagon av utgifter
Husleie

O
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

14500
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

67244
Sum utgifter

81744

Kulturmidler (KF-109) - side 3
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KVÆNANGEN

Renter/gebyrer

mer/arrangementer
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IN NTE KTE  R
Resultat Budsiett

Å 0  A 2017

` 25 30
23.200 20.000
41.377 40.000

0 0

0 0

4.017 4.000
7.550 7.500

68.447 65.000
0 0

0 0

0 0

0 0

O 0

10.646 8.000

0 0
3.000 3.000

158.237 . 147.530

BUDSJETT 2017

UTGIFTER
Budsjett Resultat Budsjett `  Budsjett

2016 2016 2017 2016

100

16.000

40.000

0

0

4.000

6.500

76.000

OOOOO

12.000

2.000



NHF Kvænangen

Resultatregnskap for Fkephssen Alteidet 2016

Inntekter: Ulgilhr:

Arrangement 20332.00 Utvflelle puhrhg 22.fl0,00
Renter 15,00 Utflk- an-nngacnt 5315,23

Div. «filler 4388,29
Vedlicholll 3.64-0,87
Forsikring 1547,00

 ____&fl
SIH illtckler _1!=3_‘!.'.’:£._._5IlI Illllflef §1AZ§&

Inntekter 20.347,00

-  Ulgifter 37,425,§2

=  Driftsresultat  -  IIIIZQ9

Bankilulsklldd 01.01.2016 38.88534

-  Driflsreslllllt 17. 9

= Bankinnskudd 01.01.2017 21.807,§

Burfjord, 12.01.2017 /-1:,

Berit Bjørnholt Slxe Edvardsen
Leder Kasserer

v Qförk ~/;4orrM’~“«uU4q ' 1/ ¢¢n

Håkon Thomassen A nd
Prosjekdeder Revisor



ÅRSMELDING 2016

FISKEPLASSEN PÅ  ALTEIDET.  NHF KVÆNANGEN HANDIKAPFORENING.

Plassen brukes mye hele året av medlemmer og andre familier , barn, ungdommer,
funksjonshemmede. Folk fra kommunen, nabokommuner, samer, fia hele landet, utlendinger

og bedrifter. En lavterskelmøteplass for grilling og fisking. Også en møteplass for
innbyggerne og ferierende utflyttede Kvænangsværinger.

Plassen og lysthuset/grillstua er åpen hele året, hele døgnet.
Vi får mye skryt. Se noen vedlagte klipp fira hytteboka.

Om aktivitetene og prosjekter/arbeid.

DUGNADER.
Det ble registrert 105 dugnadstimer, som besto av smøring av alle benker og bord. Sagd og
hugd trær, tilkjørt, kløvd og stablet. Flid og vasket i lysthuset. Klíppet og raket gress. Kastet
løse steiner fra fyllinga, inn i fyllinga, at ingen skulle trø og gli på de.

UTFYLLING TIL PARKERING.
Vi fikk kr. 15-.000,-— fra kommunen til videre utfylling av parkeringsplassen mot Storura.

Her brukte vi kr. 7.000,-- av egne midler. Og Øyvind Boberg sponset oss med kr. 12.000,-—
slik at det ble utført arbeid for kr. 34.000,--
En  stor takk til Kvænangen kommune og Øyvind Boberg som giordet et meget godt arbeid og
som da reduserte/sponset den lange transporten med store steiner fra Jøkelijord.

Se vedlagt brev til kommunen. (Krav om rapport for tilskuddet.)
ÅRLIG TILSTELLIN  G  PÅ FISKEPLASSEN.
16/7 -16 hadde vi den åpne årlige tilstellingen med salg av grillede lakseburgere, hamburgere,
fiskesuppe, kaffe og kaker mm. Samt et stort loddsalg med mange gevinster, hvor de største
var hotellopphold på hoteller i Tromsø og Alta.
Masse folk, ea. 100 stk. Vi holdt en lav pris på maten. Selvkostpris. Men loddsalget gikk
desto bedre med kr. 14.000,-~ Netto på arrangementet kr. 15.016,-- Se vedlagt regnskap.
En stor takk til alle som ga gevinster, loddselgere , Alf Jonny og Gro som lagde maten og

tilbredte den. Samt alle andre som hjalp til.
”LEV  VEL  ”  SEMINAR. V/  EXTRA  STIFTELSEN, I  OSLO.
Prosjektleder Håkon var deltaker, blant over 500 stk. Temaet var ”Åpenhet” , da især om
helse. Men med sterkt tilsnitt til åpenhet i alle ledd i foreninger, lag, styrer og politiske
organer, verv, m.m. Dette har en kunne se som et stort poeng i media utallige ganger, med
poengtering om at ”Åpenhet er viktig for tillitten.”
Jeg trodde at det kom en orientering og EXTRA stiltelsens arbeid, sølcnader/rapporteringer .
At det kunne være noe å hente eller lære der.
PLANER  FOR 2017
Videre utfifllíng av parkeringsplassen. Fått tilsagn om kr. 150.000,-- fra Marine Harvest.
Årlig smøring av benker og bord, samt jernbjelkene.
10 års jubileum. Hovedmarkering i juli, sammen med den årlige tilstellingen. Servering og
lotteri pluss innspill til ideer.
Lage et jubileumshefie. Prisantydning ca kr. 10,000,--

En  takk til alle som har hjulpet til på fiskeplassen, men som ikke er nevnt.

= ”lÅV/Ml/lá”
Håkon Thomassen, prosjektleder.



Norfges Handikapforbgnd, Kvænangen 2016 ammss

Ktonr Kontona vn

EIENDELER

Omløpsmidler

1920  Bank innskudd, ktonr 47403303913
1921  Konto  Fiskeplassen nr.47401265275

Sum Omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

2000  lnnsbkutt egenkapital
2099  Årsresultat (opptj. egenkap)

Sum Egenkapital

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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QÖIÉ 600(5L’.v\v\?.S _
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Kontosum Regn.  ifjor

103 237,28 0,00
21  807,55 0,00

125  044 83 QÆ

3.Z§_Q£.1.§é _.=_0 00

43 573,66 0,00

81 471,17 0,00
125 044,8§ 0,00

125 044,83 9,_0_Q
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Lisensiert til: Svein Erik Gausdal (Pr 31.12.2018) Owww.alphareg.no Utskriftsdato: 14.03.17 kl. 17.52 Side: 1



Norges Handikapforbund_,_ Kvænangen  2016

Ktonr Kontonevn

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

3000 Medlemskontingent
3400 Offentlig støtte
3402  Festerlmøter
3405  Egne lotterier
3406  Bingooverskudd
3407 Grasrotandelen
3408 Onsdagskafe
3900  Refusjoner

Sum Driftsinntekter

Driftskostnader

5000 Styrehonorar
6809 Diverse utgifter
6810  Drifskostnader fiskeplassen
6901 Porto
7301 Møter, tilstelninger
7600  Bevilgningerlgaver
7790 Diverse driftsutgifter

Sum Driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

Finansposter

8040  Renteinntekter
8140  Renteutgifter og gebyrer

Sum Finansposter

RESULTAT FØR SKATTER

Sum Skatter og àrsdisp

ÅRSRESULTAT

Lisensiert til: Svein Erik Gausdal (Pr  31.12.2016) 04vww.alphareg.no

ARSRESULTAT

Kontosum

4 017,50
3  000,00
7 000,00

16  200,00
68 446,75

7  550,13
41 174,00
10  646,00

jfl Q34,3§

-14  500,00
-3 490,50

-17 078,39
-1 755,50

-23 786,82
-12  500,00

-3  179,00
-76 290 21
 

61  744,17

26.00
-3oo,oo
-274.00

81 410,17

0,00

§1 470,17

Utskriftsdato:  14.03.17 kl. 20.58  Side: 1



 
   
 

É i likeverd og
;  likestilling
  ÅRsMELmNG 2016

NHF Kvænangen legger med  dette  fram årsmelding for 2016.

Styrets sammensetning er:

Leder:  Berit Bjømholt Nestleder:  Kirsten Lindbom Kasserer: Svein Gausdal

Sekretær: Hermann Ellingsen Styremedl. Aslaug Thomassen Styremedl: Håkon Thomassen

Styremedl: Mary Nilsen 1. varamedl: Ully Simonsen 2. varamedl: Jens Nilsen

3. varamedl: Agnar Jakobsen

0 l 2016 har det vært 8 styremøter og det  har blitt behandlet 45 saker.

0 Medlemstallet pr. 01. januar 2017 var 75. Det er en mer enn ved forrige årsskifte.

0 Vi har hatt 2 medlemsmøter i perioden. 25 og 32 medlemmer møtte.

0 I  2016 ble det julebord på Ravelsnes gård. Hyggelig og med god mat, men det ble litt trangt

med 35 påmeldte.

0 Støtte til innkjøp av handlkapbíl med kr. 10.000.

0 Hjertestarter er blitt støttet med kr. 2500.-

0 Møteplassen på Flerbrukshuset fungerer fremdeles godt. Damene som driver kafeen

jobber svært godt, og det økonomiske resultatet er imponerende.

0 Økonomi: Etter litt økonomisk turbulens i 2015 så er det økonomiske resultatet i 2016

godt. De viktigste inntektene kommer fra onsdagskafeen og fra en bingoentrepenør. Det

er usikkert hvor lenge «blngoinntektene» vil vare, men det gir fremdeles et vesentlig

bidrag til bankkontoen.

0 God økonomi glør at vi for 2016 har betalt ut honorar til styremedlemmene.

Leder, økonomiansvarlig og sekretær hver kr.2500. Nestleder kr. 1500, og hvert av

styremedlemmene kr. 1000. Prosjektleder for fiskeplassen fikk kr. 1500 og 1. vara kr. 500,

mens 2. vara flkk kr.250. Totalt utgjør dette kr. 14.250.

0 Styret vil takke alle medlemmer for godt oppmøte og samarbeid i året som har gått.

Burfiord 09.03.17 -gg I Kan' 144/; åg Cm /40 H”

Berit Kaasen Bjørnholt  -  leder
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Vedlegg:

Budsjett 2017, Handlaget.pdf

Regnskap 2016, Handlaget.pdf

Årsmelding 2016,Handlagetpdf

Innledning
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Opp_lysninger om foretak/lg/foreniny

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

Husflidsforeningg Handlaget
Adresse

Alteidet
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

48049775
Telefaks

Bankkonto

47405846264
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opmsninger om kontaktperson

Fornavn

MaLBritt
Etternavn

Simonsen
Adresse

Kvaenangsveien 5202
Postnummer Poststed

9161 BURFJORD

Telefon

48049775
E-post

mabrisim@online.no

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

G) Drift av eksisterende tiltak

Kulturmidler (KF-109) ~ side 1



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Hjelp til å betale faste utgifter. Huset utgjør et viktig treffpunkt i bygda med strikkekvelder en gang i uka og med
kafe en gang i måneden. Snekkerbua i andre etasje er også i bruk.

Søknadssum

4000
kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

G) Nei
Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

(Ö Hele kommunen

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01.dette år

10
Kjønnsfordeling

Blandet

Aldersfordeling
Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 àr

mStøtt-emedlermmer å

Under 12 år 12 til 18 år

Inntekter/utgifter

O pgi faktiske inntekter og utgifter for siste refikzfiér.

Spesifikegon av inntekter

Medlemskontingenter

1300
Kommunale tilskudd

2000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

9814
Andre inntekter

1770
Sum inntekter

14884

Kulturmidler (KF-109) - side 2

Over 18 år

Over 18 år

Over 18 år J



Spesmkaqonavtngfier
Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

19196
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

963
Sum utgifter

20159

Kulturmidler (KF-109) - side 3





Sparekonto 31.12.15 ————— -  —  21303..-

Bankinskudd 31.12 15  — -  « - -  -  17531.93-

Lesrdagskaffe —————————— — -  9814.-

Div. inntekt  — -  — — -  - -  — — — -  — — -  1700.-

Medlemskontingent  — -  — -  — - -  —  1300.-

Kvaenangen kommune ———— -  - 2000.-

Renteinntekter  — — - -  -  — — — - - - - 70.-

Totalt 53718.93

Bankinnskudd 01.01.15 - - -  -  39875.34

Bankinnskudd 31.12.15 ---- -  -  38834.93

Underskudd -

[Hermann Ellingsen
Å

äfregnska psfører)

2016.

Sparekonto 31.12.16  -  — 21367.-

Bankinnskudd 31.12.16 -  -  11"972.14

Kontantkassa -  — -  -  — -  -  -  - 220.-

Alta Kraftlag — -  — — — — — -  —  7276.79

Forsikring -  -  — -  -  -  — -  - - - - 8080.-

Kvænangen kommune - - - 3317.-

Diverse utgifter  — — — -  -  -  — — — 891.-

Bankgebyr -  — -  — — -  — -  -  - -  -  - 72.-

AvfaHsen/íce  — — -  -  — -  — -  — -  —  523.-

533718.93

Bankinnskudd 01.01.16 ---- -  -  38834.93

Bankinnskudd  31.12.16 ---- -  -  33339.14

I V  'i r E:

hf' .5»;/,2 ‘J’ *1 av Ej" L  ä  _,  z

(revisor)

. Q n. J 'i _
:hf i; L9%u*‘A&: mg~,:1am

May Britt Simonsen
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Årsmelding for 2016
Styret i Husflidsforeninga HANDLAGET har  i  2016 bestått av:

Leder: May Britt Simonsen

Styremedlemmer: Ingebjørg Jensen, Trude Falch

Varamedlemmer: Mona Lehne, Hermann Ellingsen

Regnskapsfører: Hermann Ellingsen

Medlemstallet var 10.

M¢’ter:

Styret har halrlr  0  møter i perioden. Arbeidsområder som lørdagskaffe,

tirsdagstreff, julelotteri og annet har vært avtalt på tirsdagsmøtene.

Aktivitet:

Lørdagskaffen har vært rimelig godt besøkt også i år. Godt loddsalg, og flere har

kommet med gevinster. Vi har hatt bare 6 lørdagskaffer i løpet av året, da vi er

færre enn før som står for arrangeringa.

Strikkesamlinger på tirsdagene har vært fast både vår og høst 2016, og det har

vært varierende oppmøte.

Snekkerverkstedet har vært brukt en del også denne perioden.

Økonomi:

Underskudd på 5495,79 i perioden. Kommunalt tilskudd 2000 kr. For øvrig vises

til regnskapet for 2016.

For styret i Husflidsforeninga HANDLAGET

{Y/Czxrg z Zfifili W1
May Britt Simonsen (leder)



Kvænangen Kommune

v/Kristin Anita Hansen

Kvænangen Rideklubb

v/Linda Cathrine Ratama

kvanangen.rideklubb@outlook.com 28.04.17

Søknad om tilskudd til vedlikehold av Kvænangen ride klubbs lokaler.

Kvænangen ride klubb søker herved tilskudd til vedlikehold av klubbens lokaler utvendig og

innvendig.

Lokalene begynner å bli noen år gamle og er flittig brukt så begynner å bære preg av det.

Vi ønsker å få gitt bygget 2 strøk med beis til sommeren, oppgradere kjøkkenet med nye hvite varer,

samt fikse vann rør. Vann rør som fører ut til stallen har frøse for x antall år siden, ser ut for at

rørene bare ble kappet og blindet den gang, så per dags dato er det ikke mulig å bruke drikke karene

til hestene, dette medfører mye ekstra arbeid for stallgjengen da de må bære bøtter med vann til

hver hest.

Kvænangen ride klubb har med jevne mellomrom lørdagsridning for barn, unge og handikappete,

dette har vært ett populært arrangement for alle som har besøkt klubben.

Håper på positivt svar

Mvh

Kvænangen rideklu bb.



Post Kvenaflen

Fra: kristin Anita Hansen
Sendt: 10. mai 2017 10:47
Til: Post Kvænangen

Emne: FW: Bilder søknad
Vedlegg: 20170428_230927.jpg; 20170428_231033.jpg; 20170428_231007.jpg; 201 70428_

230948.jpg; Søknad om tilskudd til kvænangen rideklubb.docx

Oppfølgingsflagg: Follow up
Status  for  flagg: Flagget

Med vennlig hilsen

KVI/31,7/V1/A mlta/ 7-fowwew

Etatsleder oppvekst og kultur

Kvænangen kommune

Tlf. 77 77  88  31

Mob. 485 O9 161

Kvænangen kommune
- nalurpcrlc På 70 gradar nord

 
From: Joar Wassnes [mailto1oarw@hotmail.com]

Sent:  Friday, April 28, 2017 11:53 PM

To: kristin Anita Hansen <kristin.hansen@kvanangen.kommune.no>; kvanangen.rideklubb@outlook.com;

Iindaratama mail.com

Subject: VS: Bilder søknad
 

Hei Kristin Anita!

Vedlagt er søknad med vedlegg fra Kvænangen rideklubb.

Om du synes bildene er av dårlig kvalitet kan du ta kontakt med Linda å få kopi av orginalene.

Håper vi er tidsnok og at dokumentasjonen vår er tilstrekelig for å vurdere vår søknad.

MVH

Kvænangen Rideklubb

Med Hilsen/Best Regards

Joar Wassnes

9161 Burfjord

Mob +47 95413411

1



Fra: Linda Ratama <Iindaratama

Sendt: 28. april 2017 23:27

Til: `loarw@hotmail.com

Emne: Bilder søknad

mail.com>

2



 

Årsmelding for Rideklubben 2016

Vi har i løpet av året som har gått hatt 5 hester på stallen på det meste (i en

kort periode), og har i skrivende stund 6  hester i Rideklubben. lvårlhøst har vi

kun hatt 2 små ponnier på stallen, og dette har begrenset aktiviteten

betraktelig. Nå som det har kommet så mange hester håpervi hesteaktiviteten

vil ta seg opp igjen, og da er det også gode muligheter for âarrangere ridekurs

og andre aktiviteter på stallen. Det er tydelig at hesteinteressen ikommunen er

stigende, og da særlig med tanke på at det er mange som har spurt etter

stallplass. Vi krysser fingrene, og håper at dette vil vedvare!

Vi har søkt om midler fra nærmiljøtiltak til å bygge leskur og reparere

rídebanen (fått innvilget 35 000 kr), så dette arbeidet må tas fattpé straks tela

forsvinner. Leskuret må konstrueres slik  at  også hester med lav kan

benytte det. Gjerdet til ridebanen har vi flikket litt  på  allerede, men det må

gåes grundig over og gjerne males også. Vi mangler også på

banen. Alt dette er dugnadsarbeid, der de 35 000,- kr er øremerket formålet.

l løpet av året som har gått har vi hatt mange store utedugnader, deriblant

flere dugnader for år få  fjernet/gravd opphøymugler fra jordet. Dette har vært

et omfattende arbeid. Vi har også vasket ned stallen, ryddet bådeuteäi» ` A

nærområdet og inne, luket på  ridebanen og fåttreparert som sprang

lekk i kulda. Vi harfhattløtdagsrídninger med godtfoppmøte i bådeuvær og

finvær. - i i ' .

Vi har %arrat1ger§St¢ >>  
.og vi fikk I,ma:_1g¢;_ A

hadde vmanm i. i
Sfflflsafg i i   i  
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Til

Kvænangen kommune

Fra

Burfjord IL aldersbestemt fotball

Dato

29. april 2017

SØKNAD OM  TILSKUDD  TIL AKTlVlTETER,fllRANGEMENTER OG KULTURELLE TILTAK

Burfjord idrettslag, aldersbestemt fotball er en av de største fritidsorganisasjonene i Kvænangen og

arrangerer fotballaktiviteter for barn fra grunnskolealder til videregående.

For  å  opprettholde aktivitetene har vi store utgifter til drakter og til drift av den nye

kunstgressbanen. Eksempelvis er vi nå nødt til  å  kjøpe inn flere spillerdrakter, ett sett til

småjentelaget. Dette koster anslagsvis ca 20000 kr.

I tillegg vil vi ha utgifter til diverse utbedringer og materiell rundt den nye stadion, anslått ca 50 000

kr.

Vi søker derfor herved om å få tildelt tilskudd fra kommunen til disse aktivitetene.

For Burfjord IL aldersbestemt fotball

Erik Gunnes, sekretær.



Post Kvænangen

Fra: Erik Gunnes
Sendt: 2. mai 2017 12:27
Til: kristin Anita Hansen; Post Kvænangen
Emne: søknad om tilskudd
Vedlegg: søknad om tilskudd Kvænangen kommune 2017.pdf

Hei!

Jeg oppdaget at søknaden om tilskudd fra Burfjord IL aldersbestemt fotball ikke er blitt korrekt sendt før helga.

Kan dere ta den med i behandlingen, siden det sikkert ikke har vært noen behandling i helg og på 1. mai?

Mvh

Erik Gunnes

Sekretær

1



ÅRSMELDING Burfiord idrettslag, fotball 2015

Styret 2016:

Jon Arne Solheim, leder

Elin Oppheim, kasserer

Merethe Bjerk, sekretær

Lene Paulsen, styremedlem

Merethe Welz, styremedlem

Noah Skum, ungdomsrepresentant

Vara:

Jørgen Torvund

May Vestgård

Trenere/lagledere

Mygg:  Lena Larsen

Minigutter: Kristin Anita Hansen

Minijenter: Paul Karlsen

Lillejenter: Jørgen Torvund

Lillegutter: Espen Vidjeland

Smågutter: Kurt  0  Karlsen

Gutter: Tom Hugo Pedersen

Styret takker alle for innsatsen og for tid som er brukt på treninger,

turneringer og kamper gjennom en lang sesong. Antall spillere som



har deltatt et gått noe ned i forhold til tidligere år da vi ikke stilte

småjente lag i år. Kjørelistene og kafedriften har fungert godt, og vi

har stilt opp på stort sett alle bortekamper og gjennomført

sesongen på en utmerket måte! All honnør til både trenere og

foreldre.

Det er rene årsklasser i de yngste klassene, og planlagte grep for

sesongen 2016 i forhold til samarbeid med Øksfjord og Sørøyglimt

ble gjennomført. Det vil si samarbeid med Øksfjord og Sørøyglimt

for både smågutter og gutter. Dette samarbeidet er vi helt

avhengige av, og vi ser oss nødt til å øke samarbeidet for 2017

sesongen! Dette arbeidet er vi godt i gang med allerede.

Årsberetning fra de forskjellige klassene ved trenere:

2016  sesongen for IlQfQGEN:

Vi hadde et stabilt oppmøte med spillere jenter og gutter hele året
med rundt 10 spillere. Vi trente en dag i  uka  hele  sesongen. Spilte
på St. turneringa  i  Reisa, Altaturneringa og Bakkebyturneringa  i

gutteklassen.

Hadde en gjeng med fornøyde spillere som stilte på trening med
godt humør og iver”

Så etterhvert i sesongen og turneringene at det ikke var like greit
for jentene å spille sammen med gutter. Da det ble litt for rått for
dem til å prestere, og de fikk ikke spilt på deres nivå. Derfor
velger jeg å trene jentene for seg selv denne sesongen  2017.  Slik at
de kan få treffe lag på deres nivå og få til å prestere å ha det gøy
med fotball.

Lena



Årsmelding for  miniienter 2016.

Minilaget har i  2016  hatt  9  spillere hvor 3 har  vært underårig.  Vi

har deltatt i seriespill og 4  turneringer. Har  spilt  11 serie- og 14

turneringskamper. Vi har  trent en  gang i  uka med godt oppmøte.

Jentene har hatt fin  utvikling og resultatmessig har vi gjort det

veldig godt.

Gjennomføring av  serie  og turneringer  samt kjøring og

kjøkkentjeneste har gått  veldig fint.

Takk  til spiller  og foreldre for godt samarbeid.

Trener  Paul Karlsen

Miniguttene 2016

Miniguttene  deltok på Sankthansturneringa med  9 spillere. Vi

vant  vel  2  kamper, tapte  1  og 1  uavgjort.

I serien  har vi  vært alt  fra  6 til  10  spillere. Vi  har hatt med  2
myggutter på noen av kampene. Noen kamper ble  avlyst  pga  at vi

ikke kunne  stille  lag. Vi  tapte vel  flere enn  vi  vant, men guttene

har  etter  hvert hatt  en  fin utvikling. Oppmøte på treningene har

vært  labert, 2  til 6 spillere  på det jevne. Aldri alle sammen. Det

gjør at ikke  alle  har  tatt  steget i utviklinga fra myggnivå  til  mini.

På  Altaturneringen  gjorde guttene  en  god figur og spilte  mange

gode kamper. Det samme skjedde  i  Bakkeby, der  de vant  kamper

mot de  de  tapte for i serien.

Alt i alt  har miniguttene hatt en god sesong, der avslutningen var
bedre  enn  starten.

(Ny treningssesong begynner etter påske ‘*4 Da tar  vi  med mygg

guttene  også.)

Trener Kristin Anita Hansen



LILLEJENTER  2 01  6:

I  2016  har lillejenter vært med på  N  ordnetcup, St-hansturnering,

Altaturnering og Bakkebyturnering.  I  tillegg har vi stått hardt på

i  serien og vunnet de fleste kampene våre. En flott sesong med

mange flotte jenter.

Jørgen Torvund

LILLEGUTTER  2016.

Lilleguttene 2016 laget har vært en litt tynn stall og vi har måtte

låne spillere både  i  klasser under og over oss. Men en fin gjeng

med godt humør har det også  i  år vært. Har  i  tradisjon tro deltatt

også  i  år på: - St.turneringen  i  N  ordreisa  -  Alta turneringa  -

Bakkeby turneringa Har fulgt mange av disse spillerne  i  flere år

og alle spillerne har tatt holdningsmessige og sportslige steg i løpet

av sesongen. Da stallen har vært liten så har det blitt mye spilletid

på alle sammen. Samtlige spillere er med videre og vil ha det gøy

på fotballbanen i 2017 sesongen. '

Mvh Espen Vidjeland trener

sMÅGuwEn  2016:

Samarbeid med Øksfjord og Sørøyglimt. Deltok med samarbeidslag

på Nornettcup, St.hansturneringa, Altaturneringa og

Bakkebyturneringen. Seriespillet  i  Troms endte med suveren

avdelíngsseier. l seriespillet  i  Finnmark ble det også avdelíngsseier.

Derfor ble vi historisk med å vinne kretssluttspill i begge fylkene.

Foreldregruppa har vært veldig positiv og stått på med avviklinger

av kamper og kjøring. Med andre ord: EN SUVEREN SESONG.

Kurt Ole Karlsen



ÅRSMELDING Fon SA MARBEIDSLAGET BURFJORD/ØKSFJORD (egg

GUTTER 16 7’er -  SESONGEN 2016

Laget spilte denne sesongen seriespill  i  Troms Fotballkrets.

Følgende spillere har utgjort spillertroppen:

Tobias Farstad 2001

Eskil  Skum 2001

Jøran Kaino 2001

Kristoffer Karlsen 2001

Adrian Johansen 2000

Asgeir Martinsen 2000

Peter Lauvnes 2000

MinaeKarlstrøm 2000

Viktor Ditlefsen 2000

Joakim Paulsen 2000

Simon Mathiassen 2000

Vinjar Solheim 2000

Burfjord IL

Burfjord IL

Burfjord IL

Burfjord IL

Øksfjord IL

Øksfjord IL

Øksfjord IL

Burfjord IL

Burfjord IL

Burfjord IL

Burfjord IL

Burfjord IL

i*

I tillegg har  3  småguttespillere hospitert opp til guttelaget i enkelte

kamper. (Vebjørn Mathiassen, Håkon Karlsen og Michael Bjerk  -

alle født i 2002)

Trener har vært undertegnede, Tom-Hugo Pedersen.

I seriespillet ble laget nr 2 etter at vi hadde ledet mesteparten av

sesongen. En noe «kronglete» kampavvikling på slutten endte

antakelig med at vi «mistet» førsteplassen  -  og mulighet for KM-

sluttspill



Tabeflen

;Lag S .P
1 Nordreisa 2 9  21
2 Burfjord  + 9  20
3 Lyngen/Karnas 9 7
4 Skjervøy 9  4
0  * Skarven 0 0

ANDRE SPORT§_l_.LGE PRESTASJONER

Nornett Cup i Alta

5 kamper (Gikk ikke videre til sluttspill etter  2  seire og 3 tap)

Norway Cup i Oslo.

Her velger jeg å  gjengi resultatene fra alle kampene:

BØ -  Charlottenlund (gruppespill) 9-0

BØ -  Furuset (gruppespill) 0-4

BØ -  Hareid (gruppespill) 3-3

Etter disse 3 gruppespillkampene var vi kvalifisert for B-sluttspillet.

Seier i stedet for uavgjort i den siste  kampen  hadde tatt oss til A-

sluttspillet.

BØ -  Stockum SV (16-delsfinale) 5-2

BØ -  Bergsøy (8-delsfinale) 2-1

BØ -  Vik (Kvartfinale) 2-4

Her sluttet den sportslige delen av Norway Cup -  eventyret. En

fantastisk prestasjon av laget vårt! Når det gjelder opplegget ellers

vil jeg rette en stor takk til reiselederne Truls Martinsen og Kurt



i

Karlsen. Sammen var vi et godt  team, og sammen med flotte

ungdommer tror jeg vi alle hadde  et stort utbytte  av  turen  - og

reiste  hjem med mange gode minner i  kofferten©.  Takk også  til

medreisende foreldre og andre supportere som  støttet  laget med

stort og humørfylt engasjement.

Bakkgbvturneringa  i  Nordrejsa

Innendørs turnering futsal. Her spilte laget seg fram til finale, og ble

nr  2 etter  Nordreisa.

De  fleste spillerne var også innom sonetrenínger, både de fra

Burfjord IL og de fra Øksfjord IL, og enkelte kom også med på

kretstiltak/kretslag.

I innledningen til sesongen hadde vi  et  felles mål om forbedring av

ferdigheter, at alle skulle føle fremgang. Resultatene tilsier at dette

målet ble oppnådd. Gjennom innsats på trening og kamp har det

vært en fornøyelse å lede dette laget. Et stort treningsoppmøte og

ingen i frafall gjennom sesongen tar jeg som et tegn på god trivsel.

SOSIAL§ FERDIGHETER .

Så langt jeg har kunnet observere, har gruppa fungert meget godt

sammen.  Dette  merker man gjennom at alle blir inkludert i

aktiviteter, og en god stemning i hverandres selskap ©

Jeg vil spesielt trekke fram turene til Sommarøy og Norway Cup som

årets høydepunkter.

ANNET
 

Burfjord IL hadde også samarbeid med Nordreisa IL om spill i 11'er-

serien. Dette laget vant sin avdeling i Troms Fotballkrets, og ble nr

3  i KM-sluttspillet der vi møtte Bardufoss OIF (nr 1) og Skarp (nr 2).

Fra oss fikk følgende spille kamper: Tobias, Eskil, Jøran, Kristoffer,



Joakim, Simon, Vinjar  — og smâguttespillerne Vebjørn Mathiassen

og Håkon Karlsen.

.leg vil takke alle spillerne, foreldre, Iagenes styrer og Øvrige

medhjelpere for et flott år med BØ. Mitt ønske og håp er at flest

mulig fortsetter med sunne aktiviteter, og finner seg vel til rette

med sine valg videre i livet.

Til slutt vil jeg prísgi dette samarbeidet vi har hatt, både med

Øksfjord IL, Sørøy/Glimt og Nordreisa. Uten at dette hadde kommet

i stand tror jeg aktiviteten hadde vært atskillig lavere. Jeg

oppfordrer klubbene til å utvikle dette videre, og jeg ønsker alle

fotballvenner en strålende framtid  -  både på og utenfor banen.

Burfjord, 30. januar 2017

Tom-Hugo Pedersen

Trener/lagleder

...e
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Økonomi;

Fotballgruppa haddeet lite overskudd i 2015, og det er i løpet av

2016 blitt en økning i egenkapital. Vi hadde i utgangen av 2016 en

saldo på 172 266 kroner. Dette skyldes tilskudd,

billotterietlgjennomført 2015) og nok et solid overskudd på

Verddeturneringen. Dette kommer godt med når underskuddet i

kunstgressbanen skal gjøres opp, forhåpentligvis i 2017. Uansett vil

det settes av egenkapital til normal drift i Burfjord fotball.

Generelt:

Mye av flzkuset har  i  år vært kunstgressbanen, oLvi har blant annet

fått til i 2016:

w
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Gjennomført alle planlagte turneringer

Styrket egenkapitalen og økt tilskuddene til klubben

Støttet deltagelsen i Norway Cup med samarbeidslaget gutter

2016, 25 000 kr.

Unngått dommerbot fra kretsen

Meget godt utført dugnad, kiosk og grill under

Verddeturneringen.

Fått bruke lokale dommere i de eldste klassene

Hatt utallige dugnader i forbindelse med kunstgressbanen:

Satt opp gjerde, bygd ny trapp inngang til klubbhuset, planert,

satt opp kantstein, fjernet redskapsbod, påført mold rundt

banen, satt opp industrigjerde, nye speakerhØytalere, tatt ned

hoppbakken, opparbeidet løpebane og mye mye mer i godt

samarbeid med hovedlaget. Tusen takk til alle som stilte opp

på dugnad! Det er en enorm kompetanse blant foreldrene som

har vært uvurderlig i dugnadsarbeídet.

Tilgjengelig ATV til vedlikehold.

Flunke nye mål til alle årsklasser!

Fått en sykt flott kunstgressbane som vi er veldig stolte av!

a*
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Skilting til stadion fra E6 og skolekrysset.

Gjennomført åpning av Marine Harvest Stadion sammen med

hovedlaget og markert 80 årsjubileum.

Beste flomlyset i regionen?  0  kr i utgifter på strøm høsten

2016.

Kjelleren på klubbhuset har fått en flott oppgradering med nye

stålreoler og forbedret lagringsmuligheter

Eminent vedlikehold av kunstgressbanen ved Roger

Blomstereng samt fast avtale om vedlikehold for sesongen

2017 gjennom Kvænangen kommune

Flotte sportslige resultater: Småguttelag som historiske

kretsmestere i både Troms og Finnmark, og samarbeidslag i

kretssluttspill  +  SG arrangerte kretssluttspill på den nye

gressbanen.

Viktige arbeidsområder yogarealiserbore mål i 201 7:

is

n.

w

Øke samarbeidet med samarbeidspartnere Øksfjord og

Sørøyglimtfbåde i forhold til turneringer og serie

Nedbetale gjeld til Kvænangen kommune på 187 000 kroner.

Prøve å finne inntektskilder  i  tillegg til Verddeturneringen,

bygge opp ny egenkapital, eksempelvis loddsalg, lørdagskafe

etc.

Fortsette forskjønning av området rundt kunstgressbanen.

Vurdere å frese opp halvsirklene med gress og senke området.

Gjennomføre klubbdommerkurs våren 2017 slik at vi har

dommere for de lavere aldersklassene ved seriestart.

Vi takker våre sponsorer som har støttet oss i 2016:

Kvænangen kommune, Joker Burfjord, Coop, lshavskraft,

Sørstraumen handel, Marine Harvest og Materialhandelen i



Burfjord samt alle sponsorer som har støtte guttelagets

deltakelse i Norway Cup.

Ønsker å takke alle spillere, trenere, lagledere, foreldre,

støttespillere og styret for innsatsen. Må innrømme at det var

nifst å få kunstgressbaneprosjektet servert  i  fanget som leder,

men det har gått over all forventning. Som leder har det vært

mange utfordringer blant annet overfor krets og har forsøkt å

henge med etter beste evne. Har stått på for å få gjennomført en

del av mine ambisjoner for klubben og mener å ha lyktes med

det. Ønsker med dette å takke for meg, og ønsker det nye styret

lykke til  i  sesongen 201 7.

Jon Arne Solheim

Leder fotballgruppa

Z‘ R‘



Burfjord IL- Aldersbestemt fotball

Budsjett 2016

Budsjett -15 Regnskap-15

lnntekter

Tilskudd 15000,00 76000,00

Verdde 180000,00 202735,50

diverse inntekter 2000,00 4410,00

fotball-lodd (Bil) 0,00 0,00

SUM INNTEKTER 197000.00 283145,5

Utgifter

Turneringer 28000,00 38600,00

Trener/ledergodtgjøringer 28500,00 25500,00

kontor/porto 700,00W 1772,00

Premier/gaver/avslutning 0,00 0,00

felles Iagutgifter 24000,00 91599,15

varekjøp 97800,00 5389,60

Bevertnig 0,00 0,00

drift  bane 5000,00 1185,19

utstyr lag+ førstehjelp 8000,00

kurs/utdanning 5000,00 9000,00

utgifter Verdde 108858,16

avsetting til  NC

SUM UTGIFTER 197000,00: 281904,10

NETTO 0,00 1241,4

Saldo bank Inngigen av året: 117694,32 117694,32

Saldo bank utgangen av året: 118148,47 118148,47

Merknader i forhold til oppsatt budsjett:

,  Styret ønsker å avsette 50.000kroner til Norway cup kontoen. Disse pengene tar vi fra

loddsalg i forbindelse med billotteri

Konto for utstyr lag + førstehjelp er inn under felles Iagutgifter.

Det må suppleres drakter og kjøpe inn strømper. Disse pengene har vi på konto for

lagutgifter.

Treningsavgift som vi  betalte for  A-laget er tilbakeført vår konto januar 2016. Det

reduserer felles lagutgifter med 8500krol (gjelder regnskap 2015)
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Regnskap for Burfjord idrettslag, fotballgruppa

Dato

19.01.2016

27.01.2016

01.02.2016

02.03.2016

30.03.2016

08.03.2016

22.04.2016

25.04.2016

25.04.2016

18.05.2016

18.05.2016

27.05.2016

07.06.2016

10.06.2016

10.06.2016

10.06.2016

15.06.2016

17.06.2016

05.07.2016

05.07.2116

05.07.211

05.07.211

05.07.211

05.07.211

05.07.211

05.07.211

05.07.2016

06.07.2016

11.07.2016

11.07.2016

22.07.2016

22.07.2016

25.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

16.08.2016

16.08.2016

23.08.2016

23.08.2016

25.08.2016

25.08.2016

12.09.2016

12.09.2016

12.09.2016

26.09.2016

03.10.2016

03.10.2016

Konto nr 4740.27.09800: Brukskonto

Organisasjonsnr:98512774O Inntekt

Tilskudd

Saldo bank 01.01.16:113148,47

Overførsel Burflord IL

Troms fotballkrets

Tobias Farstad- Keeperhansker

Norway Cup- Registreringsavgifter

Joker  Burfjord

overførsel fra Burfiord lL-Billotteri

Troms fotballkrels- rest til gode

G  Travel

Flortex klær

Norway Cup

BUL fotballgruppe- Nordnettcup

Felleskjøpet

Materialhandelen

Troms Fotballkrets

Flortex klær

Joker Burfjord

Joker Burfjord

Verdde-laget

Kvænangen kommune

Utlegg fergebilletter: Tom Hugo Pedersen

Regning Ståle Johansen

Utlegg fergebilletter: Tom Hugo Pedersen

Regning div utlegg Jon  A  Solheim

Påmelding Sankthansturnering

Påmelding Gneg seafoodtumering

Utlegg fergebilletter' Charlotte Skum

Flortex klær

Påmelding Altaturnerinhgen

uttak veksel

pris transnr 13403394

Felleskjøpet Agri Ba

Matenalhandelen

lshavskraft AS

Innskudd terminal

Innskudd terminal

Innskudd terminal

Innskudd terminal

Kontantinnskudd

Joker Burfiord

Materialhandelen

Kvænangen produkter

Troms fotballkrets

Troms fotballkrets

Dommerregning. Jonny Olsen

Tone  K.  Lindbom- mold

Materialhandelen

Dommerregning: Jonny Olsen

Dommerregning: Hallgeir Bertelsen

Dommerregning Tom  E.  Johannessen

10000,00

20000,00

20000,00

2016

Vemde

3050,00

1745o,oo
1s731,00
3776200
4904600
82868,00

annet

8500,00

66000,00
770,00

mgm
Turneringer godlgyøring kontor

3000,00

6600,00
650,00

13000,00

premier Iagulglfler

3200,00

1050,00

3164,00

2546500
409,00

784,00
2934,29
500,00

1 195,00

872,00
2377,00

800,00
650,00

1614,00

1614,00
965,00
816,00

varekjøp bevertning drift bane kurs/Utd verdde

189,60

395,31

265,30

1020,80

26000,00

420,00

395,31

2852,83

7267399
3779,51

2835,32

13500,00

81,05

Norway cup bilagsnr.

130000

8200,00

40000,00

i-lNno«bU’!an\IG)KD

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

29

30

31

32

33

33

33

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



13.10.2016

26.10.2016

17.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

22.11.2016

30.11.2016

12.12.2016

12.12.2016

20.12.2016

20.12.2016

01.01.2017

Joker Burfiord

Troms fotballkrets

Joker Burflord

Joker Burfiord

Utlegg diverse utgifter Tom H Pedersen

Troms fotballkrets

Styre/lrenegodtgjzring eller ársmøtevedtak

Troms fotballkrets

Styreltrenegodtgjzring etter ársmøtevedtak

Overfring A-Laget

Matenalhandelen

Kreditrenter

5OC‘00,00

lnntekter

Utgifter

Resultat  2016 =

8219,00

81,00

20890700 3357000

342477,00

28835930

54117,70

2325000

22500,00

1500,00

Z/-1000,00

1000,00

2170,00

450,00

8219,00

0,00 0,00 so24s,29

752,90

4247,00
1150,06

302,03

7625,66 0,00 2414156 0,00 9909399

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

5000000 28835930



Burfjord IL- Aldersbestemt  fotball

Budsjett Konto nr 4740.27.09800: Brukskonto

Regnskap-16 Budsjett-16

lnntekter

Tilskudd 50000,00 15000,00

Verdde 208907,00 200000,00

diverse inntekter: ? 2500,00

fotball-lodd (Bil) 83570,00 66000,00

Kretssluttspill 2016

SUM INNTEKTER 342477,00 283500

Utgifter

Turneringer 23250,00 38000,00

Trener/ledergodtgjøringer 24000,00 28500,00

kontor/porto 0,00 1000,00

Premier/gaver/avslutning 0,00 0,00

felles Iagutgifter 60248,29 50000,00

varekjøp 7625,66 5000,00

Bevertnig 0,00 0,00

drift bane 24141,36 1000,00

utstyr Iag+ førstehjelp 0,00 0,00

kurs/utdanning 0,00 10000,00

utgifter Verdde 99093,99 100000,00

avsetting til  NC 50000,00

Forsikring

Strøm

Utgifter NC 50000,00 25000

SUM UTGIFTER 288359,30

NETTO 54117,70

Saldo bank Inngangen av àret: 118148,47 118148,47 172266,17

Saldo bank utgangen av året: 172266,17 172266,17 l

Merknader i forhold til oppsatt budsjett:

Det settes ikke av penger på kontoen til NC. Her står det kroner 31590,00

Inntekt: Kretssluttspill 2016 er ikke satt inn på konto før utgang av året. Tas med på budsjett 2017

Konto for utstyr lag + førstehjelp er inn under felles lagutgifter.

Det må suppleres drakter og kjøpe inn strømper. Disse pengene har vi på konto for

Iagutgifter.

Styret foreslår  å  bruke oppsparte midler for å betale ned vår andel gjeld i forbindelse gressbanen.

Tilsvarende 120000 kroner



FraN HF Kvænangen Handikapforening, 06 03 2017

F iskeplassen på Alteidet,

V/ prosjektleder Håkon Thomassen, telefon 915 35 975
Kvænangsveien 4952,

Alteidet,

9161 Burfjord Bankkonto nr. 4740 12 65 275 Orgnr. 884.884.632.

Kvænangen kommune,

91 6  1  Burljord.

Søknad om støtte.

I  forbindelse med 10 års jubileum av fiskeplassen på Alteidet, søker vi velvilligst om

størst mulig støtte, til å gi ut et jubileumshefte i ca  200  eksemplarer med  ca  33 ark. Til

en pris på ca kr. 25.000,--

Vi har bestemt oss for å bruke Bjørkrnanns trykkeri i Alta, med et glansaktivt ark i A 4

format.

Prisen for trykkingen avhenger i at vi gjør så mye som mulig, slik at de slipper å redigerer så

mye. Samt hvor mange ark og hvor mange eksemplarer som vi skal ha.

Selve markeringesarrangementet vil trolig bli holdt på fiskeplassen siste halvdel av juli.

Et åpent arrangement med sponsorere, presse, dugnadsfolk, arbeidere innbudte, taler m.m.

Det vil bli salg av grillmat og lotterisalg. Bare innkjøp av grillmat m.m. kan beløpe seg til

over kr. 10.000,-- Siden det er et jubileum, vil vi selge maten så billig som mulig. Men det er

avgjørende av at vi klarer å fá så stort tilskudd som mulig til jubileumshefte. Som er lagt opp

med bilder, årsberetninger og rapporter, som viser sponsorere og alle de prosjektene vi har

hatt. Med arbeidet av heftet, så blir det mer omfattende, etter hvert som vi prøver å få med en

god oversikt, som vi håper vil gi et innblikk i alt vi har gjort, og som kan være interessant for

lag, foreninger, sponsorere m.m., og vise det frivillige arbeidet lag og foreninger gjør for

innbyggerne i kommunen.

Vi vedlegger et notat over hvem som vil tå et hefte . Hvor mange og til hvem.

Vedlegger også en årsberetning med regnskap for fiskeplassen for 2016

Med velvilligst hilsen

 
Håkon Thomassen

Prosjektleder.
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ÅRSMELDING 2016

FISKEPLASSEN PÅ ALTEIDET. NHF  KVÆNANGEN  HANIDIKAPFORENING.

Plassen brukes mye hele året av medlemmer og andre familier , barn, ungdommer,
funksjonshemmede. Folk fra kommunen, nabokommuner, samer, fia hele landet, utlendinger

og bedrifter. En lavterskelmøteplass for grilling og fisking. Også en møteplass for
innbyggerne og ferierende utflyttede Kvaenangsværinger.
Plassen og lysthuset/grillstua er åpen hele året, hele døgnet.
Vi får mye skryt. Se noen vedlagte klipp fia hytteboka.

Om aktivitetene og prosjekter/arbeid.

DUGNADER.
Det ble registrert 105 dugnadstimer, som besto av smøring av alle benker og bord. Sagd og
hugd trær, tilkjørt, kløvd og stablet. F lid og vasket i lysthuset. Klippet og raket gress. Kastet
løse steiner fra fyllinga, inn i fylljnga, slik at ingen skulle trø og gli på de.

UTFYLLIN  G  TIL PARKERING.
Vi fikk kr. 15-.000,-- fia kommunen til videre utfylling av parkeringsplassen mot Storura.

Her brukte vi kr. 7.000,-- av egne rnidler. Og Øyvind Boberg sponset oss med kr. l2.000,--
slik at det ble utført arbeid for kr. 34.000;-

En stor takk til Kvænangen kommune og Øyvind Boberg som gjordet et meget godt arbeid og
som da reduserte/sponset den lange transporten med store steiner fra JØkeIfjOrd.
Se vedlagt brev til kommunen. (Krav om rapport for tilskuddet.)
ÅRLIG  TILSTELLIN  G  PÅ FISKEPLASSEN .
16/7-16 hadde viden åpne årlige tilstellingen med salg av grillede lakseburgere, hamburgere,
fiskesuppe, kafie og kaker m.m. Samt et stort loddsalg med mange gevinster, hvor de største
var hotellopphold på hoteller i Tromsø og Alta.
Masse folk, ea. 100 stk. Vi holdt en lav pris på maten. Selvkostpris. Men loddsalget gikk
desto bedre med kr. l4.000,-- Netto på arrangementet kr. l5 016,-- Se vedlagt regnskap.
En stor takk til alle som ga gevinster, loddselgere , Alf Jonny og Gro som lagde maten og

tilbredte den. Samt alle andre som hjalp til.
”LEV VEL  ”  SEMINAR. V/  EXTRA STIFTELSEN, I OSLO.
Prosjektleder Håkon var deltaker, blant over 500 stk. Temaet var ”Åpenhet” , da især om
helse. Men med sterkt tilsnitt til åpenhet i alle ledd i foreninger, lag, styrer og politiske

organer, verv, m.m. Dette har en kunne se som et stort poeng imedia utallige ganger, med
poengtering om at ”Åpenhet er viktig for tillitten.”

Jeg; trodde at det kom en orientering og EXTRA stiltelsens arbeid, søknader/rapporteringer .
At det kunne være noe å hente eller lære der.
PLANER FOR 2017
Videre utfylling av parkeringsplassen. Fått tilsagn om kr. l50.000,-- fra Marine Harvest.

Årlig smøring av benker og bord, samt jernbjelkene.
10 års jubileum. Hovedmarkering i juli, sammen med den årlige tilstellingen. Servering og
lotteri pluss innspill til ideer.
Lage et jubileurnshefle. Prisantydning oa kr. 10,000;-

En takk til alle som har hjulpet til på fiskeplassen, men som ikke er nevnt.

rt: /l "<'”*““í?"* .  _  .-
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Håkon Thomassen, prosjektleder.



N  H  F  Kvænangen

Resultatregnskap for Fiskeplassen Alteidet 2016

Inntekter; Ulgificrz

Arnngcmcnfi 20332.00 Utvidelse parkering 22.000,00

Renter 15,00 Ulgifier arnngunent 5.31 5,23

Div. utgifter 4333,29
Vedlikehold 3.64-4,87

Forsikring 1547,00

0llIkII8Q__lE 30,00

Sum inntekter 20.347,Q Sum Illgifier 37.425,§9

Inntekter 20347._,00

~  Utgifter 37.425,§9
== Driftsresultat' a l7.078=3_9

Bankinnskudd 01.01.2016 38,885,534

==~ Driftsresultat 17.078,§9

== Bankinnskudd 01.01.2017' 21.807,§5

Burfjord., 1101201?

Berit Bjørnhult Saxe Edvardsen

Leder Kasserer-
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Hålkon Thomassen

Prosfiektleder   
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NEE Kvænangen Handílcapforening,

Fislreplassen påAlteidet,
V/prosjektleder Håkon Thomassen.,
Alteidet,

9161 Burfiord. 13 06 2016

Kvænangen kommune,

Næringskonsulenten,

9161 Burfjord.

Næringstiltak. Fislceplassen Æteidet..

Deres ref. 2015/4174-52 Løpenr. 3927/2015 Arkivkode  D  34

6 mnd rapport og ferdigstillelse.

Prosjektet er nå. ferdig, og vi legger ved dokumentert regning fra Øivind Boberg på. kr.

22.000,-===

Da hadde han trukket fia kr. 12,287;-= i rabatt/ dugnadstilslciidd. I<;jempeb1'a.

Vi brukte av ems midler kr 7.000,=~= l tillegg kr. 33.000,=== på. 1. tildeling. Altså til sannnen

kr. 40.0090,»-

PÅ grunn av at vi måtte hente skikkelig stor stein fra JØkeIrjOrd, ble det så lang transport at vi

kom noen meter kortere, med det ble en kvalitetfylling og en parkering som holder bilene

borte ña vegen. Noe teknisk etat påpekte, at det skulle vaere plass til utrykningsbiler (brann og
arnbulatise) skulle kunne kjøre forbi uten hindring.

Videre kunne vi tenke oss å. ífylle noen meter til. Også àfå. asfaltert parkeringsplassen.
Vi vil takke korninunen for det totale tilskuddet på kr. ?”5.000,-= og håper kommunen er

fornøyd med dette prosjektet og arbeidet som er gjort.

Setter opp en oversikt for totalarbeidet:

l. tildeling kr. oüflüüm

Egne rnidler ” 33.000,-=-=

Utfizfrt arbeid, regning kr. 93.000,»

2. Tildeling ltr. 15.000,==

Egne midler "’ 7.000,--=

Utført arbeid, regning kr. 22,000,=«

Totalt kr. 115.000,-== kr. ll5.000,-=-

Rabatt første tildeling ” 7.656.——

Rabatt Z. tildeling ” 12287,-=~

Totalt liostnad/utfiört arbeid kr. 124.943,=-=

l tillegg dugnad:

Rydding/saging av trær. Befaring , møter, skriving, rapporter, opprydding av løse steiner i

fifllingslcanterie, for at ingen skal gli på de.

Med hilsen Håkon Thomassen.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/154 -1 

Arkiv: 140 

Saksbehandler:  Unni Edvardsen 

 Dato:                 15.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/17 Eldrerådet 06.06.2017 
22/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 08.06.2017 
 Råd for funksjonshemmede  
 Kvænangen formannskap  

 

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg 
2018-2027 og høring av planprogram 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven (2008) 
 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial 2018-2027 
vedtas.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan og 
bygningslovens bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Saken følger opp Planstrategi for Kvænangen kommune 2016-2020 vedrørende planbehov på helse- 
og omsorgsområdet. Det er ikke tidligere laget kommunedelplan for Helse og omsorg i Kvænangen 
kommune. 

I planprogrammet beskrives flere av utfordringene relatert til helse/omsorg/sosial som Kvænangen 
står overfor. Spesielt vil den demografiske utviklingen i samfunnet med flere eldre og færre i 
yrkesaktiv alder, gjøre det nødvendig å utvikle tjenestene slik at de er bærekraftig også i fremtiden.  

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan som sier noe om hvordan Kvænangen 
kommune skal møte framtidens utfordringer og behov på en bærekraftig måte innenfor 
tjenesteområdene helse, omsorg og sosial.  



Ved å lage en kommunedelplan for helse- og omsorgstjenestene vil de verdier, strategier og 
prioriteringer som skal legges til grunn for beslutninger framover tydeliggjøres og være forankret 
hos politikere, innbyggere, fagmiljøer og brukere. Planen vil være en del av styringssystemet i 
kommunen, slik det er skissert i planstrategi 2016-2020.  
 
 
Medvirkning 
Det legges opp til bred medvirkning, både gjennom selve prosjektorganiseringen og åpne møter og 
høringer. Politikere, representanter fra tjenestene, brukere og frivillige, m.fl. inviteres til å medvirke.   
 
 
Økonomi 
Det er ikke satt av egne midler i budsjettet til planprosessen. Om mulig bør det gjennomføres 
budsjettregulering i løpet av året slik at det bevilges noe penger til planarbeidet, herunder også til 
utredning av eksisterende eldre- og omsorgsboliger, jf. punkt 6 i planprogrammet. Til 
sammenlikning har man i Storfjord overført kr 200.000 til hver sektor til gjennomføring av 
planarbeid.   
 
 
Fremdrift 
Planarbeidet vil starte opp i august 2017 og planlegges ferdigstilt med vedtak av kommunedelplan i 
kommunestyret juni 2018.  
 
 

Vurdering 
Dette er første gangen Kvænangen kommune planlegger helse- og omsorgstjenestene på 
kommunedelplan-nivå. Bred medvirkning og sammenkopling med kommuneplanens samfunnsdel 
og andre pågående planprosesser vil være nødvendig for å sikre sammenheng mellom de 
kommunale planene.  

Administrasjonssjefen anbefaler at Planutvalget vedtar melding om oppstart av planarbeidet og at 
utkast til planprogram legges ut på høring. 

 

 
 
 

Vedlegg 
1 Planprogram 



Planprogram for kommunedelplan 
Helse, omsorg og sosial 2018-2027    

 

  

Utkast til offentlig ettersyn i 

perioden 28.06.17 - 15.08.17

Kvænangen kommune
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1. Innledning 
Hva er en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en plan for et bestemt geografisk område, tema eller 
virksomhetsområde, jf. plan- og bygningsloven § 11-1. Det er kommunestyret som avgjør om 
det skal settes i gang arbeid med en egen kommunedelplan eller om det aktuelle temaet i 
stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan. Det bør lages 
kommunedelplaner for temaer og områder som ansees som viktige for samfunnsutviklingen 
og for utviklingen av kommunen som organisasjon.  

Kvænangen kommune har ikke tidligere hatt kommunedelplan for helse, omsorg og sosial. 
Kommunen har heller ikke kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien foreslås arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel å starte opp parallelt med arbeidet med 
kommunedelplan for helse og omsorg.  

Kommunedelplan for helse og omsorg skal være kommunens styringsdokument og 
retningsgivende for utviklingen av helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Den skal også ha en 
handlingsplan for 4-årsperioden 2018-2021 med prioriterte tiltak, som skal rulleres hvert år 
som grunnlag for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. 
 

Hva er et planprogram? 
Plan- og bygningsloven § 4-1 fastsetter at det for alle kommuneplaner (også 
kommunedelplaner) skal utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Dette 
som ledd i varsling av planoppstart. Planprogrammet skal gjøre rede for  

 Formålet med planarbeidet 
 Planprosessen med frister og deltakere 
 Opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt 
 Hvilke alternativer som vil bli vurdert 
 Behovet for utredninger 

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig 
med varsling av planoppstart. Frist for å gi uttalelse er 6 uker. Etter høring fastsettes 
planprogrammet av planmyndigheten (kommunestyret). 

2. Formål med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan som sier noe om hvordan 
Kvænangen kommune skal møte framtidens utfordringer og behov på en bærekraftig måte 
innenfor tjenesteområdene helse, omsorg og sosial. 

Det er ønskelig at kommunedelplanen 
- Gir en oversikt over utfordringer og satsningsområder, strategier og prioriteringer for 

utvikling av helse-, omsorgs og sosialtjenester i Kvænangen kommune.  
- Gir grunnlag for dimensjonering av tjenestetilbudene. 
- Vil bidra til mer helhetlige pasientforløp og bedre samhandling internt og eksternt. 
- Skal danne grunnlag for temaplaner, handlingsplaner og fremtidige budsjetter. 
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Når det gjelder planprosessen, er det et mål at man lykkes med medvirkning, og sikrer 
legitimitet og forankring av veivalg politisk, administrativt, faglig og i berørte grupper.  
 

3. Nasjonale føringer for planens innhold 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012 med blant annet ny Helse- og 
omsorgstjenestelov og Folkehelselov med forskrifter. St. meld. nr. 47 (2008 – 2009) 
Samhandlingsreformen beskriver hovedutfordringene slik:  

- For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom (folkehelse) 
- Pasientene får ikke tilstrekkelig helhetlige og koordinerte tjenester (kvalitet på 

helsetjenester) 
- Demografisk utvikling og endringer i sykdomsbildet innebærer behov for nytenkning i 

måten helsetjenester ytes på (bærekraft) 

Reformen er blitt beskrevet som en retningsreform der man gjennom ulike virkemidler skal 
sikre en dreining i samfunnets håndtering av folkehelsearbeid, helseutfordringer og tjenester 
til innbyggerne, og der man løpende skal evaluere virkemidlene opp mot målsettingene. 
Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte 
helsetjenester av god kvalitet.  

Regjeringen har fremmet en rekke meldinger til Stortinget som påvirker utviklingen av helse- 
og omsorgstjenestene og arbeids- og velferdsordningene. Bruk av teknologi er sentralt i 
utviklingen og det er etablert et eget e-helsedirektorat.  
 
I St.meld. nr. 25 (2005-2006) om framtidas omsorgsutfordringer peker regjeringen på 5 
framtidsutfordringer. To handler om at det blir flere brukere: nye yngre brukergrupper og 
flere eldre med hjelpebehov. Tre av utfordringene handler om at det blir for lite av noe: 
knapphet på frivillige omsorgsytere og helse og omsorgspersonell; mangelfull samhandling 
og medisinsk oppfølging; og mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov. 

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste fastslår regjeringen at den vil 
skape en sammenhengende helhetlig helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som 
arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse. Tiltak som 
foreslås for å styrke kompetansen er blant annet å lovfeste en liste over profesjoner som 
kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger. Fra 2020 foreslås det 
lovfestet at alle kommuner også skal ha knyttet til seg psykolog, ergoterapeut og tannlege. 
Det foreslås også tiltak for å styrke lederkompetansen.  

Stortingsmeldingen peker på at mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som 
dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store og 
sammensatte behov. Regjeringen poengterer at disse må møtes med sammensatt 
kompetanse: «Vi må i mye større grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og 
ikke ut fra diagnoser og deltjenester.» Tiltak skal legge til rette for bedre koordinerte 



Kvænangen kommune   4 

tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, herunder primærhelseteam og 
oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov; dernest stimulere til 
samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene. 
 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) fokuserer på tre innsatsområder: tidlig innsats, 
behandling og ettervern/oppfølgingstjenester. Rus-tjenesten i Kvænangen ligger i dag under 
NAV, men kan alternativt organiseres som en enhet under helse. Meld. St. 33 (2015-2016) 
NAV i en ny tid foreslår å stimulere til større NAV-kontor, både gjennom 
kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid. Det er vanskelig å finne bolig til 
personer som av ulike grunner blir akutt uten bolig. Administrasjonen jobber nå med en 
helhetlig boligstrategisk plan. Denne ventes ferdig høsten 2017. 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) peker ut en ny retning for 
økt mestring, bedre helse og en tryggere hverdag. Den slår fast at det er den enkeltes egne 
mål og ressurser som skal være utgangspunktet for tjenestetilbudet.  

I Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg oppsummerer regjeringen hovedgrepene 
for å sikre en bærekraftig utvikling slik:  

I møte med morgendagens omsorgsutfordringer, blir det nødvendig å mobilisere 
samfunnets samlede omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom 
omsorgsaktørene. Med sikte på de demografiske utfordringer som venter oss, bør 
(…omsorgstjenestene) organiseres slik at den støtter opp under og utløser alle de 
ressurser som ligger hos brukerne selv, deres familie og sosiale nettverk, i nærmiljøet 
og lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter og næringslivet som tar sin del av sam-
funnsansvaret. Det vil kreve omstilling av den faglige virksomheten med større vekt 
på nettverksarbeid, tverrfaglig samarbeid, forebygging, tidlig innsats og 
rehabilitering. Det forutsetter også at folk tar ansvar for best mulig tilrettelegging av 
egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser slik at de blir 
tilgjengelige for alle og for alle generasjoner. 

 

4. Utfordringsbildet 
Kvænangen står overfor utfordringer som vil bli krevende for helse-, omsorgs- og 
sosialtjenestene i årene som kommer, blant annet:   

 Demografiske endringer: flere eldre og færre i yrkesaktiv alder  
 Nye bruker-grupper (flyktninger) og endringer i sykdomsmønster  
 Nye oppgaver og behandlingsformer som stiller store krav til kompetanse  
 Samhandling og tverrfaglig samarbeid i kommunen og ift. spesialisthelsetjenesten 
 Store utfordringer med rekruttering av arbeidskraft med nødvendig kompetanse 

I sum utgjør utfordringene nevnt over en trussel mot bærekraften i tjenestene, både hva 
angår kapasitet, kvalitet og økonomi.   
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5. Planens innhold 

Kommunedelplanen for helse, omsorg og sosial skal inneholde en beskrivelse av status, nye 
utfordringer og forslag til mål og tiltak for framtidig utvikling av tjenestene. Mål og strategier 
skal vurderes i forhold til nye statlige- og regionale føringer, nye lover og forskrifter, samt 
mål og tiltak som ikke er iverksatt i en eventuell eksisterende delplan.  
 
For å møte framtidens utfordringer på området vurderes følgende som aktuelle 
fokusområder:  

 Mobilisering av og samarbeid med brukerne selv og deres pårørende, frivillige i 
lokalsamfunnet, ideelle virksomheter og næringslivet som tar sin del av sam-
funnsansvaret. 

 Skape en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste med endret og høyere kompetanse, 
nye arbeidsmetoder og faglige tilnærminger  

 Moderne lokaler og flere boformer, universell utforming av bygninger og uterom 
 Satsning på hjemmetjenesten og tidlig innsats, bl.a. hverdagsrehabilitering, 

forebyggende og helsefremmende tiltak  
 Fornyelse og innovasjon, herunder bruk av velferdsteknologi 

6. Behov for utredning 

Det er behov for å kartlegge grad av universell utforming på eksisterende omsorgs- og 
eldreboliger. Videre bør det gjøres en analyse av ombyggingsbehovet for at de skal få slik 
standard, og man bør vurdere om noen av omsorgsboligene kan rustes opp til tilrettelagt 
bolig for heldøgns omsorg.  

Et annet utredningsbehov er dagsenter for hjemmeboende demente og andre 
brukergrupper. 

Dersom det blir vedtatt i kommunestyret juni 2017 at kommunen skal ha egen forsterket 
skjermet enhet, vil det bli tatt hensyn til dette i kommunedelplanen. 

Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt 
omtrent ved planoppstart i august/september. 

7. Organisering av planarbeidet 
 Kommunestyret er oppdragsgiver (planmyndighet og premissleverandør) 
 Politisk styringsgruppe: Formannskapet og gruppeledere  
 Administrativ styringsgruppe: PL og rådmannens ledergruppe 
 Prosjektleder: Etatsleder helse og omsorg  
 Prosjektgruppe: PL, enhetsledere, folkehelsekoordinator, person fra NUT, en 

merkantilt ansatt, hovedtillitsvalgte og brukerrepresentanter 
 Arbeidsgrupper/temagrupper 
 Referansegruppe/temamøter   
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8. Planprosessen  

Planprosessen fra oppstart med utarbeidelse av planprogram i mai-juni 2017 til endelig 
kommunedelplan helse og omsorg vedtas i kommunestyret juni 2018 ses i figuren under 
fordelt på fase og oppgaver. 
 

Plan-
program

• Utarbeidelse av forslag til planprogram og melding om 
planoppstart mai-juni 2017

• Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn/høring i 6 uker
• Vedtak planprogram i kommunestyrets første møte H-2017

Arbeid m 
planen

• Kunnskapsinnhenting
• Medvirkningsprosesser (dialogmøter mv.)
• Analyse og utarbeidelse av forslag til kommunedelplan
• Politisk (førstegangs)behandling av planforslaget
• Planforslag til offentlig ettersyn (høringsmøter mv.)

Slutt-
behandling

• Vurdering høringsuttalelser og utarbeidelse av endelig plan
• Plan vedtas i kommunestyret mai-juni 2018

 
 

9. Medvirkning 

Plan- og bygningsloven § 5-1 fastsetter at enhver som fremmer planforslag skal legge til rette 
for medvirkning.  

Opplegg for medvirkning vil kunne omfatte egne møter hvor det legges opp til 
tilbakemeldinger på konkrete problemstillinger, idédugnader, brukerpanel, faglige 
drøftinger, etc. For å sikre gode prosesser skal det utarbeides en egen plan for medvirkning 
og kommunikasjon.  

I tillegg til medvirkning fra befolkning og aktuelle interesser, vil det bli lagt opp til en bred 
prosess internt i kommuneorganisasjonen, både politisk og administrativt. Det vil bli 
gjennomført gruppearbeid med kommunestyret og alle tjenesteområdene vil bli invitert til å 
delta i utarbeidelsen av planforslaget. 

Medvirkning ivaretas også ved at det gjennomføres høringer etter plan- og bygningsloven § 
5-2. Det blir to høringer. Først skal planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn samtidig 
som det varsles om planoppstart. Høringsperioden skal være på minst 6 uker før 
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kommunestyret fastsetter planprogrammet. Dernest skal forslag til kommunedelplan sendes 
på høring før endelig plan vedtas. Fristen for å gi høringsuttalelse skal være minst seks uker. 

Grupper som blir spesielt berørt  
Planlegging av framtidige helse,- omsorgs- og sosialtjenester berører hele samfunnet, ikke 
bare brukere av tjenestene. Samtidig er det grupper i samfunnet som er spesielt sårbare og 
som er avhengig av velfungerende tjenester for å ha et verdig liv. De som er brukere av 
tjenestene kan være i en utsatt og sårbar situasjon.  

Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede vil derfor være viktige dialogpartnere i plan- 
prosessen. Rådene vil få mulighet til å drøfte planforslag og komme med innspill til 
planarbeidet i sine møter. 
 

10. Innspill til planarbeidet 

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til  

 Kvænangen kommune, Gargu 8, 9161 Burfjord, eller som e-post til 
 post@kvanangen.kommune.no  

 
Frist for å komme med innspill er 15. august 2017. 
 
Kontaktperson: Unni Edvardsen, tlf. 40 45 01 14, e-post: 
unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 

For mer info om planarbeidet: www.kvanangen.kommune.no 

 

 

 

Kor- og allsang på Gargo sykestue og sykehjem i regi av Kirkekoret, høsten 2016

http://www.kvanangen.kommune.no/
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Saksbehandler:  Svein Winther Bogstrand 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 08.06.2017 

 

Navit saga - behandling av tilstandsrapport 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 00122H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Nødvendig vedlikehold av saga utføres i løpet av sommeren 2017 i henhold til utredning med ca. kr. 
10.000.-.  Det benyttes avsatte midler på budsjett for 2017 til formålet.   

 
 
 

Saksopplysninger 
 

 

Det vises til utarbeidelse av tilstandsrapport fra Odd Hallen vedrørende Navit saga.  

Rapporten er bestilt av oppvekstleder høsten 2016, som grunnlag for bedømmelse av tilstanden til 
saga, og som grunnlag for søknader om midler. 

Odd Hallen foreslår å prioritere følgende : 

- Overbygg til nåværende sag for å beskytte denne mot vær og vind 

- Nødvendig beisning av vannerenne, vannhjul og sag-stell  

- Oppbygging av nytt vanninntak 

- Oppbygging av kjerrat konstruksjon med bolverk og tømmerplatting med opptrekk renne 

 



Beisning av vannrenne, vannhjul og sag-stell er en vedlikeholdsoppgave til ca. kr. 10.000.-, som kan 
utføres innenfor de midler som er disponible på budsjettet, og utføres i år.  

Kostnadene med å bygge opp vanninntak i fossen, anslås til ca. kr. 100.000,-. 

Kostnadene med tak overbygg anslås til ca. kr. 202.000.- . 

Kostnadene til kjerrat konstruksjon med bolverk anslås til ca. kr. 150.000.- . 

 
 
 
KOPI FRA TIDLIGERE SAKSUTREDNING 
 
Grunneiere :sitat : « Før man utarbeider en avtale må vi som grunneiere vite om kommunen er 
villig til å ta ansvar for drift og vedlikehold evt. og/eller annet bidrag. En skriftlig redegjørelse for 
dette spørsmålet bør etter vår mening være på plass før man legger arbeid i å lage en avtale.» 
sitat slutt. 
 
l følge mail fra grunneiere ble det på møtet i 2015, sagt klart ifra om at kommunen ikke kunne 
påta seg ansvaret for drift, det måtte gjøres på frivillig basis. 
Videre ble det bestemt at Kvænangen Qven og sjøsamisk forening skulle ha ansvar for drift (og 
vedlikehold) og at kommunen skulle søke om midler til foreningen. (ref. samme mail.) Slik 
saksbehandler ser det, har Kvænangen kommune i henhold til dette påtatt seg ansvar for å 
søke eller skaffe nødvendige midler/tilskudd. Om dette er gjort, er ukjent for saksbehandler. 
 
For at kommunen skal kunne ta et endelig og bindende standpunkt til vedlikeholdet og 
kostnader, må dette gjøres på grunnlag av faktiske opplysninger. Ved å lage en 
kostnadsanalyse og legging av driftsplan vil en få bedre oversikt over kostnadene. Men 
oppvekstmøtet í september bør si noe om hvordan kommunen vurderer en avtale og dens 
konsekvenser. 
 
For at kommunen skal kunne søke om midler, er kommunen avhengig av en rapport om 
tilstanden, tidsplan og kostnadsoverslag over restaurering og drift. Eksterne givere vil kreve 
nødvendig dokumentasjon i en søknad om tilskudd. 
 

 

I ettertid, den 16. august 2016, har Qven og sjøsamisk forening svart på vedtak i 
O/O utvalget i juni 16 slik : 

Viser til vedtak gjort 7.6 i utvalget for oppvekst og kultur. Melding om vedtak datert 7.7 og 
postlagt 15.7. Styret i Kvænangen Qven og sjøsamisk hadde saken til behandling på møte 16. 
august og gjorde flg vedtak: Vannsaga på Navit er å betrakte som et kvensk kulturminne på 
privat eiendom. 
 
 Qven og sjøsamisk har ikke eierskap, kompetanse eller ansvar for å drive eller vedlikeholde 
saga. Viser til tidligere saksgang. De som har startet prosessen må ta ansvar for å følge den 
opp. Vi anser det som viktig at en utarbeides en avtale og bruk og vedlikehold med grunneier. 
 
Vannsaga på Navit er et viktig kvensk kulturminne som må tas vare på. 
For øvrig støtter vi forslagene i brev fra Kvænangen kommune v/ Tryggve Enoksen datert 
29.6.2015. 
 
Med hilsen 
Kvænangen Qven og sjøsamisk forening v/leder Anne Gerd Jonassen  



 

Vurdering 
 
 
Saken fremlegges til utvalget på grunnlag av bestilt rapport fra Odd hallen, og muntlig 
henvendelse fra leder for Qven og sjøsamisk forening i Kvænangen om fremgang i saken. 
 
Pr. dato er det disponibelt kr. 50.000.- på budsjettet. Fra dette beløpet, er det betalt kr. 17.000.- til 
utredning. 

Saga er bygget opp på privat eiendom, som tilhører Bjørg Abrahamsen.  

Det er fortsatt en forutsetning at det skal inngås avtale om drift og vedlikehold av saga. Hittil har det 
vært noe «uenighet» mellom involverte parter, om hvem som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av 
saga. Det videre arbeidet stanser egentlig opp, så lenge det ikke foreligger avtale om saga. Det må antas 
at dersom en skal søke tilskudd hos samarbeidende parter, må en slik avtale foreligge. 

Dersom kommunen ikke ønsker å påta seg ansvaret, ser det ikke ut til at noen andre ønsker dette 
heller.  

 

I følge rapport fra Odd Hallen, har saga klart seg rimelig bra hittil, men dersom det ikke bygges overbygg 
over selve saga, vil manglende vedlikehold om noen år føre til betydelige skader på hoved konstruksjon. 
Odd Hallen foreslår løsninger i sin rapport, som etter saksbehandlers syn er nødvendige i en moderne 
tid, både til bevaring og for fungering av saga. Om dette kan godkjennes av antikvariske myndigheter, er 
en annen sak.  

Overbygget kan likevel ses som et delprosjekt uavhengig av de øvrige foreslått investeringstiltak. 

På grunn av tidspress til vårmøte i oppvekst, har ikke saken vært ute på høring hos samarbeidende 
parter som har gitt tilskudd til bygging av saga.   

 

Fylkesmannen i Troms innvilget tilskudd med kr. 98.000.- i brev av 26.04.1999 slik :  Sitat « tilskuddet er 
gitt i medhold av § 9 i forskrift av 26.02.1999. Tilskuddet skal nyttes til rekonstruksjon av ei gammel 
vannsag på Navit i Kvænangen kommune.  Saga skal brukes til saging etter istandsetting. 

Vilkår: Det forutsettes at restaureringsarbeidet gjøres etter antikvariske retningslinjer og etter avtale 
med Troms Fylkeskommunes kulturvernavdeling. « Sitat slutt. 

Slik saksbehandler leser teksten, er det et spørsmål om et overbygg over saga vil være i henhold til de 
«antikvariske retningslinjer», da et slikt overbygg ikke eksisterte på den opprinnelige saga. Dette bør en 
i så fall søke om nødvendige godkjenninger til å gjøre. 

 

Tiltaket er realisert ved hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms, Troms skogselskap, Norsk-finsk 
kulturfond og Kvænangen kommune. I tillegg forutsetter Fylkesmannen at Troms fylkeskommunes 
kulturvernavdeling er samarbeidspart. Øvrig samarbeidspart er Nord-Troms museum. Tidligere er Alta 
kraftlag nevnt som tilskuddspart, men saksbehandler finner ikke dokumentasjon på dette.  
 
 

 



 

 

Saksbehandler foreslår at følgende vurderes : 

- Nødvendig vedlikehold i 2017.  

-  Investeringsbehov. Se foreslåtte tiltak vedrørende overbygg, rekonstruksjon av vanninntak og 
bygging av kjerrat konstruksjon m/bolverk og tømmerplatting.  

- Midler til årlige driftsbudsjett.  I driftsbudsjettet vil det være behov nødvendige innkjøp, lønn til  

Personell for å drifte saga ved demonstrasjon, herunder opplæring av slikt driftspersonell.  I 
tillegg bør personell ha ansvar for årlig vedlikehold. 

- Forslag til avtale med grunneier om drift, vedlikehold og adgang til saga.  

   

 

Saken har hatt mange saksbehandlere, men har ennå ikke fått endelig avklaring.  

Saga var ferdig restaurert i 2003.  

 



Navitsaga

Ved befaring i høst (19/10) kom jeg til følgende resultat. Saga har klart seg ganske bra til tross for

manglende vedlikehold  -  hovedsaklig er skadene på hovedkonstruksjonen av kosmetisk art og de

begynnende råteskader som finnes er ennå ikke av alvorlig karakter.
Men på grunn av fare for skader på de mest ut-satte deler (ruller, stillmaskin  ,  reimer mm) har en
sett seg nødt til å demontere disse og lagret dem innom hus. Dette fører til at saga i dag ikke er
komplett.

-Dersom det ikke ganske raskt bygges et overbygg over selve saga, vil det om noen få år føre til
betydelige skader på hovedkonstruksjonen med påfølgende dyre reparasjoner. Med et overbygg vil

en også kunne montere tilbake alle deler og saga ville da stå der komplett.

-  Vannrenna, vannhjul og sag-stell trenger et eller to strøk med tjære.

-  inntaket i elva er knust av steiner som er kommet ned med flomvannet.

-  manglende oppbygging av bolverk, tørnrner-platting med opptrekksrenne og kj errat-konstruksjon.

Min anbefalte prioritering er som følger:

1. Overbygg
2. Beising av vannrenne, vannhjul og sag-stell

3. Oppbygging av nytt vanninntak.

4.  Oppbygging av kjerrat-konstruksjon med bolverk og tømmer-platting med opptrekk renne.

LOVerbygg

Da saga var i drift, fantes det ikke noe overbygg og et slikt må tilpasses den tids byggemetoder og

stil. Det jeg ser for meg er en konstruksjon som ikke vil skjemme ut det naturskjønne området, men

heller gli inn i dette på en god måte.

Jeg anbefaler at det bygges et overbygg, hvor veggene er kledt med lekte-panel og taket av stående

kledning (malmfuru) noe som gir et tak som er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Bygget må dessuten ha
åpninger som bibeholder funksjonen av saga, dvs. Adkomst inn til sag-benk (skyvedør), åpning for
tømmerinntak (skyvedør) og for uttak av ferdig skurlast mot fjorden (2blads port).

Ut fra dette har jeg utarbeidet tegninger og detaljert materialliste samt estimert prisoverslag Jfr. eget

vedlegg.

2.  Beising av vannrenne, vannhjul og sagstell

Pris på dette avhenger av hvilke beis man bruker. Dersom man skulle fulgt gammel byggeskikk

må man bruke tjærelog — fortynnet tj ære  -  men om man greier å skaffe dette  -  og til hvilken pris er

usikkert.

Kostnadsberegning:

 

 

~ 20 liter Trebitt oljebeis fra Jotun kr 999,00 pr spann (10L) Kr 1.998,00

-  Arbeidskostnad: 2 dager 15 timer à kr 450,00 « 6.750,00

-  Kjøregodtgjørelse: 57 km x 2 dg à kr  4,30 « 490,20

-  Merverdiavgifttpåarbeidskostnad får ~  = ”<‘< " "1"."El8`7l50 ̀  i' N  i' "  V å ”l
Sarnlet kostnad Kr  10.925  70

I, v.



3. Vanninntak i foss

Da saga ble rekonstruert, ble inntaket laget slik det var da  saga  var i drift, men akkurat som den

gang ble inntaket raskt ødelagt av vår-flommen. Å bygge det opp igjen som det var, ser jeg på som

nytteløst, da inntaket år om annet vil få store skader av steiner som kommer med flomvannet.
Det jeg ser for meg er at renna bygges opp igjen så langt det er mulig uten at det er fare for at den

skades av flommen. Den siste delen av renna erstattes av et stort plastrør som kan løftes bort om

høsten og plasseres tilbake etter vårflommen ved hjelp av ei kran.

Jeg har ikke undersøkt noen priser for dette prosjektet, men uansett vil det bli ganske dyrt.

Dersom jeg skulle komme med noen prisantydning vil jeg tro at kostnaden vil ligge på drøyt
kr 100.000.

4.0ppbygging av kjerrat-konstruksjon med bolverk og tømmer-platting med
opptrekk renne.

For å komplettere saga slik den var før krigen, må denne konstruksjonen fullføres.

Men jeg ser ikke på dette som noen oppgave som må prioriteres, så derfor har jeg ikke utarbeidet

kostnadsoverslag nå.
Kostnad for dette vil jeg tro kan komme på drøyt kr 150.000.

Burfjord 10.mai 2017 MVH Odd J Hallen



Arkl

Vann-sirkelsaga på Navit

Materialforbruk bæresperre:

3,9

4,5

2,3

1,4

0,6

0,5

4,5

2,5  +  3,0

2,5  +  3,0

2,4

2,9

16,0

16,0

43,5 m2

2,7

2,7

2,4

2,7

4,1

1,2

1,4

1,4

1,5

13,75 m2

3,3

3,3

2,4

2,9

8,1

8,1

0,5

7,5

22 m2

2.7

2,7

8

2

13,6m2

1,7

Navn Dimensjon

Unclergurt I lask 40 x 230

Over-gurt 40 x 230

Strekkstav 40 X 230

Trykkstav 40 x 230

Ende-lask 40 x 230

Skjøte-lask 40 x 230

Toppbord 25 x 200

Opplagring I  stav rundstokk Ø 350

eventuelt 200 x 200

Materialforbruk vegger: Lekte-panel

Nordvegg Staver 100 x 100

«  Avstivere 100 x 100

« Toppline 100 x 100

«  Spikerslag 50 x 100

« Utvendig lekte-panel 2,7 x 16

« Underligger 20 x 200

« Overligger 20 X 50

Ende—vegger Staver 100 x 100

« Avstivere 100 x 100

<< Toppline 100 x 100

« Spikerslag 50 x 100

<< Losholt over port-åpninger 50 x 100

« Port 25 x 150
« Skråband port 25 x 150

<< Utvendig lekte~panel 3,3 x 4,15

« Underligger 20 x 200

« Overligger 20 x 50

Sørvegg Staver 100 x 100
« Avstivere 100 x 100

« Toppline 100 x 100

« Spikerslag 50 x 100

<< Staver ved tømmeråpning 100 x 100
« Toppline ved tømmerâpning 125 x 125

« Utvendig Iekte—panel 2,7 x 8,1

« Underligger 20 x 200

« Overligger 20 x 50

W .Sl<yve.~,por-t,»tzmmerinntak» - ‘W "
<< Spikerslag 50 x 100

« Avstivere 25 x 150

<< Utvendig lekte-panel 1,7 X 8

<< Underligger 20 x 200

<< Overligger 20 x 50

Side 1

1,7

ri ll

6 23,4

4 18,0

2 4,6

2 2,8

2 1,2
2 1,0

2 9,0

1 5,5

1 5,5

11 26,4

4 11,6

1 16,0

2 32,0

78 210,6

77 207,9

4 9,6

4 10,8

2 8,2

8 9,6

2 2,8

4 5,6

4 6,0

2 27,5m2

40 132,0

39 128,7

6 14,4

2 5,8

1 8,1

2 16,2

9 4,5

1 7,5

39 105,3

38 102.6

., u; ti» i ll

3 24,0

4 8,0

39 66,3

38 64,6

lengde (m) Antall løpemeter Samlet

51

9,0

5,5

5,5

54

32,0

210,6

207,9

28,6

12,4

11,6

132,0

128,7

16,2

32,8

7,5

105,3

102.6

24,0

8,0

66,3

64,6



Materialforbruk tak: Stående kledning (malmfuru)

Taksperre

Over-gurt

Hanebjelke

Skrå-avstivning
Strø

Yttertak

Underliggere

Over-liggere

Toppbord

Vindski

Sammendrag materialer

Malmfuru

Eventuelt

Netto lengder - Kapp ikke iberegnet

65 X 150

50X 125

20 X 150
50X 100

5,5X 17
25 X 200

25X 200

25 X 200

25 X 200

20X50

20 X 150

20 X 200

25 X 150

25X 200

40X230

50X 100

50X 125

65 X 150

100X 100

125 X 125

200 X 200

Side 2

2,7

2,6

1,7

17

93,5 m2

5,5

5,5

17

2,75

22
11
17

8

59,4

28,6

28,9

136,0

286,0

280.5

34

11

løpemeter

503,8

28,9

514,2

19,6

620,5

51

220,6

28,6

59,4

115,4

7,5

5,5

59,4

28,6

28,9

136,0

611,5



Ark2

Kostnadsoverslag overbygg Navitsaga

inklusive

Dimensjon Løpemeter 10%kapp tomme2 pris Pris prm Sum

Sammendrag materialer 20 x 50 503,8 554 1,6 2,6 4,16 2 304,64

20 x 150 28,9 32 4,8 2,6 12,48 399,36

20 x 200 514,2 566 6,4 2,6 16,64 9 418,24

25 x 150 19,6 22 6 2,6 15,60 343,20

Malmfuru  (  30 %) 25 x 200 620,5 807 8 3 24,00  19  368,00

40 x 230 51 56 14,7 2,6 38,27 2 143,12

50 x 100 220,6 243 8 2,6 20,80 5 054,40

50 x 125 28,6 31 10 2,6 26,00 806,00

65 X 150 59,4 65 15,6 2,6 40,56 2 636,40

100 x 100 115,4 127 16 2,6 41,60 5 283,20

125 x 125 7,5 8 25 2,6 65,00 520,00

Samlet materialkost skurlast 48 276,56

Rundstokker 350,00

+  (  Eventuelt 200 x 200 5,5 6 64 2,6 166,40 1 006,72)

Festemidler: Spiker, bolter, bulldogg, bindhaker, port-hengsler mm 3 200,00

Oppheng for skyve-porter:

Opphengsbrakett 13 139,00 1 807,00

Skinner à 5 meter 4 799,00 3 196,00

Hengerull 7 329,00 2 303,00

7 306,00

Uforutsett 2 500,00

Timer Timepris

Estimert timeforbruk 225 450,00 101 250,00

Stillasleie 6 uker 5 100,00

106 350,00

, Merverdiavgift «fiivlfffnn .99 .stiII-weie » ~  i i i ~~ 26 587.50 '
Samlet materialkost inklusiv mva 61 632,56

km t/r dager Godtgj.

Kjøregodtgjørelse 57 30 4,30 7 353,00

Samlet kostnadsoverslag overbygg vannsag 201 923,06

Side  1
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Arkl

Faktura

Telefon:

E-post:
  

.f Egfitsiífifltflsijloolfgnorn

SOLGT TIL:
Kvænangen Kommune v/

Oppvekst og omsorg

Burfjord

9161 Burfjord

liviENeoE IENHET )BESKRlVELSE

19. 10. 2016

Befaring av Navitsaga

April  /  mai 2017

Utarbeidelse av tilstandsrapport.

FAKTURA NR.:

FAKTU RA DATO:

Tegne og utarbeide detaljert liste over materialforbruk på

bygging av et overbygg på saga, samt kostnadsestimat

for dette.

Prisantydning for reparasjon av renneinntak og ved

fullføring av kjerrat-konstruksjon.

30 t Samlet tidsforbruk

57 km Kjøregodtgjørelse

Spørsmål om faktura ring :

mm

å åTakk for oppdraget

Side l

BETINGELSER:

SENDT TIL:

IPRIS KR IBELØP KR l

450,00 13 500,00

Eks. MVA 13 500,00
MVA 25% 3 375,00

4,30 245,10
TOTALT 17 120,10

INNBETALINGER GJØRES TIL:

ll H" ri iii iii' ii iiipjjiiiiiil-lij ii i, i 'i jjjJi Vi' yl iiii g‘



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/169 -2 

Arkiv: C09 

Saksbehandler:  Svein Winther Bogstrand 

 Dato:                 24.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/17 Utvalg for oppvekst og omsorg 08.06.2017 

 

Vedtak om avtale vedrørende bokprosjekt "Krigsminner fra Kvænangen" 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00122H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Oppvekst og kultur vedtar følgende tekst som avtale mellom Jan Isaksen og Kvænangen kommune 
vedrørende bokprosjektet «Krigsminner fra Kvænangen»  :  

                                                   AVTALE 
                    mellom forfatter Jan Isaksen og Kvænangen kommune  om rettigheter/kjøp/salg  

                    og plikter vedrørende utgivelse av boken « Krigsminner fra Kvænangen».  

 

1. Utgivelsen av boka betales av Kvænangen kommune etter muntlig avtale med forfatteren. 
2. Godtgjørelse til forfatter jan Isaksen for alt arbeidet med boken utbetales som et engangsbeløp 

med kr. 15.000,-.  I tillegg tildeles forfatteren vederlagsfritt 25 bøker som han kan disponere 
fritt. 

3. Kvænangen kommune er eier av boka og av opplaget (1475 bøker) med Jan Isaksen som 
forfatter. Kvænangen kommune har ansvar for salg og distribusjon.  Inntekter på salget tilføres 
Kvænangen kommune v/kommunekassen.  

4. Forfatteren stiller på oppdrag, etter avtale, for evt. promotering av bok samt distribusjon av 
denne.)  

5. Prisen på boka er kr. 300.- 
7. Jan Isaksen er rettighetshaver av boka og har retten til å redigere boken ved senere utgivelser.  
 

 

 



 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Rådgiver Svein W. Bogstrand har fått oppdrag fra oppvekstleder å lage et oppsett til avtale/sak mellom 
forfatter Jan Isaksen og Kvænangen kommune vedrørende bokprosjekt «Krigsminner fra Kvænangen». 
Midler til gjennomføring av bokprosjektet ble vedtatt i kommunestyret under sak PS 84/16.  
Kommunestyret vedtok følgende :  

1. Bokprosjektet « Krigsminner fra Kvænangen» gis en støtte på kr. 150.000,-. Kvænangen kommune 
blir da stående som eier av boka med Jan Isaksen som forfatter. Det inngås avtale med forfatteren 
om en godtgjørelse for arbeidet. 

2. Pris pr. bok settes til kr. 300,-. 
3. Det trykkes opp 2000 eksemplarer. 
 

Oppvekstleder Kristin A Hansen og forfatter Jan Isaksen har i møte diskutert seg frem til følgende 
hovedpunkter som forslag til avtale vedrørende bokprosjektet «Krigsminner fra Kvænangen».  

(innskrevet av saksbehandler) 

AVTALE MED JAN ISAKSEN                                          5.mai 2017 

* Utgivelsen er betalt av kommunen etter muntlig avtale med forfatteren 

* Sum for arbeidet : 15.000,- Engangsbetaling + 25 bøker som han kan disp. fritt. 

*  Kvænangen kommune har tatt over ansvaret for salg og distribusjon 

* Forfatteren stiller på oppdrag for evt. promotering av bok og distribusjon 

* Nettoen av salget settes på fond, ikke inngår i totalbudsjettet. Brukes til kultur : 

 Ny bygdebok utgivelse (forprosjekt)  (Samarb. m. Ivar Bjørklund) som er rettighetshaver 

* Jan Isaksen er rettighetshaver av boka og har retten til å redigere boka ved evt. nyutgivelser  

 Etc.                                      ---------------------------------------------- 

 

 

Vurdering 
 
 
I henhold til telefonsamtale med Jan Isaksen den 22.05.17, utrykker Jan Isaksen ønske om at 
overskuddsmidler fra boksalget settes av på en eller annen måte i regnskapet, slik at de kan benyttes til 
forprosjekt av ny utgivelse av bygdebok for Kvænangen. 

Når det gjelder avsetning av beløp til fond, så har ikke dette tidligere vært nevnt i søknad, utredning 
eller vedtak i kommunestyret. Det må derfor anses som et helt nytt punkt som ikke har vært vurdert av 
kommunestyret. 



I kommuneregnskapet er det to typer regnskapsmessige fond, ubundne og bundne fond. I tillegg 
klassifiseres fond for henholdsvis driftsregnskap og investeringsregnskap. 

Bundne fond omfatter avsetninger som kommunestyret ikke kan disponere fritt. Det må ligge bindinger 
på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver for at disse kan avsettes til bundne fond. 

Ubundne fond i driftsregnskapet(disposisjonsfond) er fond som er bygget opp gjennom kommunens 
frie inntekter eller andre inntekter hvor lov, tilsagn eller avtale ikke er satt bindinger til bruken. 

Disposisjonsfond har den ulempe at det skal benyttes i regnskapet dersom kommunen har underskudd 
på driftsregnskap.  

Dersom hovedutvalget ønsker å ta med Jan Isaksens ønske om av setning til spesielt formål, må dette 
legges inn i forslaget til avtale som et tilleggs punkt. Saken bør i så fall forelegges kommunestyret til 
endelig godkjenning. 

Det vises for øvrig til orientering om fond i eget vedlegg til saken.  

                                         

Orientering om salg og inntekter. 

Etter det nåværende saksbehandler får meddelt av økonomisjef, er det betalt for opptrykk av 1500 
bøker. Årsaken til dette er at det ble for sent til å endre bestilling, og for kostbart å trykke opp de siste 
500 bøkene. 

For 2016 er det registrert solgt  bøker med kr. 1.000,- og utgifter med kr. 1.000.-. (balanse) 

For 2017 er det registrert kjøpt 1500 bøker for kr. 101.100,-, og solgt bøker for kr. 106.567,- .  

En rask opptelling av lagret viser en restbeholdning på ca. 1.100 bøker.   

 

 

 
Vedlegg : 
 
Fra Søk & Skriv (sokogskriv.no) 

Opphavsrettslige forhold 

Når du skal skrive en oppgave eller publisere arbeidet ditt er det viktig at du setter deg 
inn i opphavsrettslige forhold, kjenner rettigheter til arbeidet ditt, respekterer 
opphavsretten, og  at du følger god skikk regler for gjenbruk og referering av andres 
åndsverk. I Norge er opphavsretten vernet av åndsverkloven. 

Det er også viktig at du vet hvilken praksis din institusjon følger i forhold til open 
access-publisering og annen tilgjengeliggjøring. 

 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19610512-002.html


 

 

 
Opphavsrett 

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Eksempler på åndsverk som 
omfattes av åndsverkloven er litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk. Av hensyn 
til allmennhetens behov gjør loven et unntak for offentlige dokumenter. Med offentlige 
dokumenter menes lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak gjort av offentlig 
myndighet. Det er også gjort unntak for fremstilling av enkelte eksemplar til privat bruk 
(innen familie- og vennekretsen), og for sitering fra et verk. I slike tilfeller er det ikke 
nødvendig å innhente tillatelse eller betale økonomisk kompensasjon. 

Hvis det er det to eller flere opphavpersoner til et åndsverk har de opphavsrett til verket 
i fellesskap (§ 6). Offentliggjøring av verket krever samtykke fra alle rettighetshavere. 
Vær derfor sikker på at du har innhentet tillatelse fra dine medforfattere før du 
gjenbruker en felles publikasjon. 

I åndsverksloven skilles det mellom økonomiske og ideelle rettigheter. Økonomiske 
rettigheter gir opphavsmannen enerett til å råde over sitt verk, for eksempel enerett til 
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring så lenge vedkommende ikke har fraskrevet 
seg denne retten. 

Rettighetshaver kan selv gi rett til begrenset eller fri benyttesle av verket ved å gi en 
lisens som spesifiserer bruk. Eksempelvis kan en Creative Commons lisens gi brukerne 
visse rettigheter til eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring. 

De økonomiske rettighetene gir retten til å kreve vederlag for utnyttelse. Et forlag kan 
for eksempel kreve abonnementssavgift når opphavspersonen(e) har overdratt denne 
retten. 

http://creativecommons.org/


Saksopplysninger (Til kommunestyret 19.12.2016)

Jan Isaksen har gjort ferdig et  manuskript om det som skjedde i Kvænangen under
andre verdenskrig. Bokprosjektet heter «Krigsminner fra Kvænangen». Isaksen
ønsker nå å ferdigstille bokprosjektet etter avtaler med forhenværende ordfører, Jan
Helge Jensen, og nåværende ordfører, Eirik Losnegaard Mevik.

Trykkekostnadene er foreløpig beregnet til kr 133.625,- for et opplag på 1.500bøker.
(Et noe større opplag på 2.000 bøker vil visstnok bety forholdsvis lite merutgifter).
Saksbehandler anbefaler en utsalgspris på kr 250 pr. bok. Det vil kunne gi en inntekt
på ca kr 200.000,-.

Forfatter Jan Isaksen foreslår blant annet følgende I sin søknad:
- Kvænangen kommune bevilger et beløp som dekker utgiftene til fullføring av
prosjektet- Når vedtak er fattet inngås det avtale om trykking - Kommunen vil være
eier av bokprosjektet som da utgis av Kvænangen kommune med
Jan Isaksen som forfatter - Kommunen og forfatteren avtaler en godtgjørelse. Her
antydes det om et mindre beløp I tillegg til et visst antall bøker

Vurdering
Da forfatter Jan Isaksen har blitt oppfordret til å jobbe frem dette bokprosjektet av
kommunens ledelse er det naturlig at man nå er med å fullfører det. Dette
bokprosjektet vil være et viktig bidrag for å ta vare på kommunens historie, og det vil
gi innbyggerne en mulighet til å lære mer om det som skjedde I Kvænangen under
krigen. Det må rettes en stor takk til forfatter Jan Isaksen for den jobben han har lagt
ned I prosjektet.

(Inngående brev fra Jan Isaksen)

Jan Isaksen. Stormoveien 50, 9161 Burfiord Telefon: 91 39 36 94 Dato: 13.07.2016
Kvænangen kommune,
Formannskapskontoret,
9 1 6 I Burfjord.

Ang. bokprosjektet "Krigsminner fra Kvænangen"

I forbindelse med Kvænangen kommunes ISO-års jubileum ble det vist en tydelig
interesse for Kvænangens historie, spesielt om det som skjedde  i  kommunen under
krigen. Komitén fikk bl. a. forespørsel om et hefte som ble gitt uti 1995, og som

omhandlet evakuerings- og gjenreisningstida. Dette heftet var utsolgt, og det var ikke
mulig å trykke det opp igjen.
I komitéen ble det da enighet om å redigere heftet for en ny utgivelse. Siden det var

jeg som hadde skrevet heftet I 1995, ble det naturlig at jeg fulgte opp med dette
arbeidet. Ganske tidlig ble det klart at det tilkom så mye nytt stoff, slik at det ble
nødvendig med ikke bare en redigert utgave, men en helt ny trykksak. Jeg valgte da
å ta med hendinger fra hele krigen, og å samle det inn I en bok som har fått tittelen
"Krigsminner fra Kvænangen”



I  denne forbindelse harjeg drøftet saken både med forhenværende ordfører, Jan
Helge Jensen, og med nåværende ordfører Eirik Losnegaard Mevik og
administrasjonssjef Frank Pedersen.
Fra alle disse fikk jeg underhånden klarsignal i å gå videre med prosjektet.
Arbeidet er nå kommet så langt at jeg er nesten ferdig med manuskriptet. To av
komitémedlemmene, Rita Boberg Pedersen og lvar Bjørklund, har lest gjennom
manuskriptet og foretatt korrektur. Begge har forøvrig sagt seg fornøyde med
arbeidet så langt. Bjørklund har også sagt seg interessert i å være med videre med
billedmateriell. Han har dessuten tilgang til den ekspertise som befinner seg ved
Universitet bl.a. ved tegning av kart.

Jeg har vært i kontakt med forlaget ”To Typer” i Vadsø, og har der frå fått et ikke
bindende tilbud på trykkekostnader. Spesifikasjoner framgår av dette tilbudet. Det
skal være bra papirkvalitet som rettferdiggjør fotografier, samt anledning til
fargefotos.
Beregnet beløp er kr 133.625 for et opplag på 1.500 bøker.
Iver Bjørklund har forøvrig antydet at en bør avtale et opplag på 2.000bøker. Et
større opplag vil bety forholdsvis lite merutgifter.

Billedmateriellet vil i hovedsak hentet fra NTRM,s arkiv. Jeg har ikke vært i kontakt
med dem, men regner det som et selvfølge at de vil stille seg positive til et
samarbeid.
For å ferdig stille prosjektet og gjøre en avsluttende avtale med forlaget, tenker jeg
følgende: - Kvænangen kommune bevilger et beløp som dekker utgiftene til
fullførelse av bokprosjektet.

- Når et eventuelt positiv vedtak er fattet, foretas en avsluttende bindende avtale med
forlaget. Kommunen blir konsultert og blir avtalepartner sammen med forfatter.
-  Undertegnede avslutter arbeidet med manuskript, bildemateriale m.m. Nødvendig
konsultasjon med f.eks. lvar Bjørklund.

- Kommunen vil være eier av bokprosjektet som utgis av Kvænangen kommune med
undertegnede som forfatter.
- Kommunen og undertegnede avtaler en godtgjørelse til undertegnede som forfatter.
Det antydes et mindre beløp, og et visst antall bøker som godtgjørelse.

- Avtalene må være ferdigstilte så tidlig at bøkene kan leveres i midten av november.
Jeg håper at saken kan tas opp på møtet i august. For eventuelt å svare på spørsmål
om både selve bokprosjektet og om det avsluttende arbeidet før boka er klar til
utgivelse, vil jeg gjerne være tilstede og eventuelt være tilgjengelig for
kommunestyret dersom dette vil være hensiktsmessig.

Håper på velvillighet fra kommunen!

Med hilsen

Jan Isaksen
Vedlegg:
- Tilbud fra TO Typer
- Innholdsfortegnelse for bokprosj ektet



Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving
v/ Turid Ramdahl

Postboks 1265 Vika

0111 OSLO

Deres ref Vår ref Dato

03/3337-2 EVV 14.10.2003

Bruk av fond i budsjett og regnskap

I kommuneregnskapet er det to typer regnskapsmessige fond, ubundne og bundne fond. I

tillegg klassifiseres fond for henholdsvis driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Bundne fond omfatter avsetninger som kommunestyret eller fylkestinget ikke kan disponere

fritt. Det må ligge bindinger på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver for at

disse skal kunne avsettes til bundne fond. Kommunestyret kan altså ikke på eget initiativ

opprette bundne fond. Bundne driftsfond omfatter i første rekke overskudd på

selvkosttj enester der loven kun tillater kostnadsdekning, og øremerkede driftstilskudd inntil

midlene fullt ut har blitt benyttet til sitt påtenkte formål. Selvkostfondets funksjon er å

håndtere svingninger i inntekter og kostnader, slik at gebyrene kan holdes på et mer stabilt

mva.

Ubundne fond i driftsregnskapet (disposisjonsfond) er fond som er bygget opp gjennom

kommunenes frie inntekter eller andre inntekter hvor det i medhold av lov, tilsagn eller avtale

ikke er satt bindinger til bruken. Avsetning til denne type fond kan typisk skje ved at en

virksomhet ikke har anvendt alle budsj ettmidlene eller har hatt større driftsinntekter enn

budsjettert og ønsker å holde av disse til en senere periode. Denne sparingen må skje gjennom

avsetning til ubundne fond, eller disposisjonsfond. Kommunestyret kan fritt disponere disse

fondene, både til drift og investeringer. Avsetninger til ubundne investeringsfond vil først og

fremst komme fra inntekter ved salg av fast eiendom, mottatte avdrag på utlån av egne midler,

samt inntekter fra aksjer og salg av andeler. Denne type inntekter kan kun benyttes til
investeringer.

Ubrukte midler kan også avsettes til likviditetsreserven. Midlene vil da settes av til sparing for

å styrke likviditeten og betalingsevnen.
u W  ljrjmuj ut; I1’!  m  ll'  H  .y\, W awn‘ 1  A  w  UH?

Arsbudsjett

Postadresse: Kontoradresse: Telefon * «SOa-Navn” Saksbehandler:
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90/ <<Soa_Tlf» Wefaksi <<Sbr_Navn»
0032 OSLO Org. nr.: <<SSe_FaX>> <<Sbr__T1f»

972 417 858



I budsjettet skal planlagt anvendelse av fond og nye avsetninger føres opp. Både drifts-

og investeringsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalinger

og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning for bruk i senere

perioder. Vi presiserer at det bare kan budsjetteres med bruk av fond som er reelle,

dvs. har en positiv beholdning.

Bundne fond

Avsetninger til bundne fond vil normalt ikke ha budsjettposter. Disse midlene står ikke til

kommunestyrets frie disposisjon og må bokføres med utgangspunkt i faktisk forbruk.

Ved investeringer innen tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen,

kan det ikke benyttes midler fra selvkostfondet. lnvesteringskostnadene må ved

selvkostkalkyler fordeles jevnt over investeringenes levetid. Følgelig vil heller ikke

investeringer i anleggsmidler kunne finansieres direkte av selvkostfondet, noe som eventuelt

ville ha medført at brukeren ble belastet to ganger for den samme investeringen.

Ubundne fond

Inntekter i årsbudsjettet kan settes av til ubundne fond for bruk i senere perioder.

Ved et underskudd i driftsregnskapet må det innen budsjettet for det påfølgende år etter at

årsregnskapet legges frem, avsettes midler slik at underskuddet kan dekkes inn, før det

eventuelt settes av midler til disposisjonsfond. Under særlige forhold kan underskuddet

dekkes inn over inntil ytterligere to år. Ved underskudd i investeringsregnskapet må det

udekkede beløpet føres opp til inndekking på kommende års budsjett.

Likviditetsreserve

Avsetninger til likviditetsreserve behandles på samme måte som avsetninger til ubundne fond

i budsj ett.

Årsregnskap

Årsregnskapet skal omfatte bruk av avsetninger og planlagte avsetninger til senere perioder,

både samlet og spesifisert etter fondstype.

Bundne fond

Ved et overskudd fra selvkosttj enesten, skal kommunen overføre nettoinntekten til et senere

år (innenfor et 3-5-årsperspektiv). Dersom avgiftene eller gebyrene er større enn det

regelverket tillater, må merinntektene avsettes til et bundet fond, som senere år kan disponeres
som inntekt i beregningsgrunnlaget. Tilsvarende settes ubrukte, øremerkede midler av til et
bundet fond.

Bundne fond er unntatt strykningsbestemmelsene, i tråd med at disse er øremerket visse
formål og ikke skal finansiere andre deler av driften.
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Disposisjonsfond

Ved et regnskapsmessig merforbruk kommer strykningsbestemmelsene til anvendelse, dvs. at

underskuddet skal reduseres etter nærmere angitte disposisjoner. Eventuelle avsetninger til

disposisjonsfond strykes. Det skilles ikke mellom budsjetterte avsetninger foretatt av

kommunestyret selv, og avsetninger med bakgrunn i besparelser på driftsbudsjettet. Hvorvidt

kommunen har finansiert noe av årets løpende utgifter og utbetalinger ved bruk av tidligere

oppsparte fond, har heller ingen betydning i forhold til strykning av avsetninger til
disposisjonsfond. Alle typer avsetninger til disposisjonsfond skal strykes, så lenge regnskapet

(drift) er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk.

Ubundne investeringsfond

Dersom investeringsregnskapet avsluttes med et merforbruk, må det udekkede beløpet føres

opp til inndekking på investeringsbudsjettet i det år regnskapet legges frem. Tilsvarende må et

udisponert beløp føres opp til disposisjon. Før investeringsregnskapet eventuelt avsluttes med

et udekket beløp, krever regnskapsforskriften at en gjør visse korrigeringer for å minske eller

eliminere merforbruket. Det ene er at en reduserer budsjetterte avsetninger til fond som

stammer fra inntekter i årets investeringsregnskap, f.eks. gjennom salg av varige driftsmidler

og langsiktige plasseringer og ved mottatte avdrag på utlån av egne midler.

Investeringsregnskapet må m.a.o. være i balanse før frie inntekter i investeringsregnskapet

kan settes av til fond. Det andre går ut på at bruken av ubundne investeringsfond økes.

Anvendelsen av ubundne fond skal kun økes opptil det budsjetterte beløpet, selv om dette

måtte innebære at investeringsregnskapet gjøres opp med et udekket beløp. I prinsippet vil

dette som oftest innebære at en overfører en bevilgning fra fondet fra et prosjekt med

besparelse til ett eller flere andre øremerkede investeringsprosjekter med overskridelser, men

altså uten å øke summen av anvendte fondsmidler i forhold til budsjettet. Rekkefølgen de to

korrigeringsmulighetene i mellom er opp til regnskapssj efen å avgjøre.

I tillegg bør det før en begynner å gå gjennom korrigeringsreglene, kontrolleres at

overføringen fra drifisregnskapet til investeringsregnskapet er bokført inntil det budsjetterte

nivået dersom driftsregnskapet tillater dette. Det vil i praksis si at det ikke har vært foretatt

strykninger.

Likviditetsreserven

Strykningsbestemmelsene angir bare ”fond”. Likviditetsreserven vil imidlertid behandles
analogt med ubundne fond ettersom også dette er en del av den frie egenkapitalen.

Budsj etterte avsetninger til likviditetsreserven vil således bli omfattet av stryknings- og

korrigeringsreglene innen henholdsvis drift og investering.

Lånefond

Dersom kommunen eller fylkeskommunen har lånefond, skal det føres særskilt

bevilgningsregnskap og balanse. Det vil være bruken av midler fra lånefondet som føres til
inntekt i regnskapet.
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Skjermbilde: GL30
Bruker : 43TL1903

Konto

11000

12040

14290

11-59

16200

17290

60-99

253

Konto(T)

KONTORUTGIFTER
BIBLIOTEK  BØKER

MOMS
Øvrige utgifter

SALGSINNTEKTER

REFUSJON  MOMS DRIFT

Inntekter

BOKPROSJEKT  -  Krigsminner fra Kvænangen

Kvænangen kommune
Driftsrapport 2017

O r . . Totalt
Regnskap btrdpsj BudsJett"(e19)"le""9er budsjett

(1) (1)
176,00 O 0 0

101 100,00 0 O 0

25 319,00 0 O 0

126 595,00 0 0 0

—106 567,06 0 0 0

—25 319,00 0 O 0

-131 886,06 0 0 0

-5 291,06 0 0 0

-5 291,06 0 0 0

Rest

~l76,00

-101 100,00

-25 319,00
-126595,00

106 567,06

25  319,00

131 886,06

5 291,06
5 291,06

Forbruk i
°/o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Konto(lik) : 1* ;  Periode(større enn eller lik) : 201701 ; Periode(mindre eller lik) : 201712 ; Ansvar(lik) : 253 ; Firma(lik) : $CLIENT
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ÅRSMELDING 2016

FISKEPLASSENPÅ ALTEIDET. NHF' KVÆNANGEN HANDIKAPFORENING.

Plassen brukes mye hele året av medlemmer og andre familier , barn, ungdommer,

fimksjonshemmede. Folk fia kommunen, nabokommuner, samer, fra hele landet, utlendinger
og bedrifter. En lavterskelmøteplass for grilling og fisking. Også en møteplass for

innbyggerne og ferierende utflyttede Kvænangsværinger.
Plassen og lysthuset/grillstua er åpen hele året, hele døgnet.
Vi får mye skryt. Se noen vedlagte klipp fra hytteboka.

Om aktivitetene og prosjekter/arbeid.

DUGNADER.
Det ble registrert 105 dugnadstinler, som besto av smøring av alle benker og bord. Sagd og

hugd trær, tilkjørt, kløvd og stablet. Flid og vasket ilysthuset. Klippet og raket gress. Kastet
løse steiner fra fyllinga, inn i fyllinga, :slik at ingen skulle trø og gli på de.

UTFYLLING TIL PARKERING.
Vi fikk kr. 15». 000,-- fra kommunen til videre utfylling av parkeringsplassen mot Storura.

Her brukte vi kr. 7.000,-- av egne midler. Og Øyvind Boberg sponset oss med kr. l2.000,--
slik at det ble utført arbeid for kr. 34.000,--

En stor takk til Kvænangen kommune og Øyvind Boberg som gjordet et meget godt arbeid og
som da reduserte/sponset den lange transporten med store steiner fra Jøkelfiord.

Se vedlagt brev til kommunen. (Krav om rapport for tilskuddet.)
ÅRLIG TILSTELLING PÅ FISKEPLASSEN.

16/7-16 hadde vi den åpne årlige tilstellingen med salg av grillede lakseburgere, hamburgere,
fiskesuppe, kaffe og kaker mm. Samt et stort loddsalg med mange gevinster, hvor de største
var hotellopphold på hoteller i Tromsø og Alta.

Masse folk, ca. 100 stk. Vi holdt en lav pris på maten Selvkostprís. Men loddsalget gikk

desto bedre med kr. l4.000,-- Netto på arrangementet kr. 15 .016,-— Se vedlagt regnskap.

En stor takk til alle som ga gevinster, loddselgere , Alf Jonny og Gro som lagde maten og
tilbredte den. Samt alle andre som hjalp til.

”LEV  VEL  ”  SEMINAR. V/ EXTRA STIFTELSEN, I  OSLO.

Prosjektleder Håkon var deltaker, blant over 500 stk. Temaet var ”Åpenhet” , da især om

helse. Men med sterkt tilsnitt til åpenhet i alle ledd i foreninger, lag, styrer og politiske

organer, verv, mm. Dette har en kunne se som et stort poeng i media utallige ganger, med

poengtering om at ”Åpenhet er viktig for tillitten.”
Jeg trodde at det kom en orientering og EXTRA stiltelsens arbeid, søknader/rapporteringer .
At det kunne være noe å hente eller lære der.

PLANER FOR 2017
Videre utfylling av parkeringsplassen. Fått tilsagn om kr. l50.000,-- fra Marine Harvest.

Årlig smøring av benker og bord, samt jernbjelkene.
10 års jubileum. Hovedinarkering i juli, sammen med den årlige tilstellingen. Servering og

lotteri pluss innspill til ideer.
Lage et jubileumshefie. Prisantydning ca kr. 10,000,--

En takk til alle som har hjulpet til på fiskeplassen, men som ikke er nevnt.

g i, ,-’(,(,.»,«««a€x1—«./<:.»..(

Håkon Thomassen, prosjektleder.





NI-IF Kvænangen

Resultatregnskap for Fiskeplassen Alteidet 2016

Inntekter. unginu-:

Arrangement 20332410 Utvidelse parkering ZLIIIL00
Renter 15,00 Utflllzr arrangement 531513

Div. :gifter 4.$,29

Vedlikehold 3.6-04,87

Fonikring 1547,00

 ' hunk $00

Sun inntekter 20347,Q Slm utgifter 37.425

Inntekter 20.347,00

-  Utgifter 37.425 9

=  Dfifmmculbt  —  l7.07Q9

Ballkinklldd 01.01.2016 38.88534

f- Driftsresultat 17.07 9

=  Bankinnskudd 01.01.2017 2l.807ä

Burljord, 12.01.2017 1
/

1

Berit Bjørnholt Saxe Edvardsen

Leder Kasserer
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Hålkon Thomassen A nd

ojektleder Revisor
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NHF Kvænangen Handikapforening,

F ískeplassen på Alteídet,

V/prosjektleder Håkon Thomassen,

Alteidet,
9161 Burljord. 13 06 2016

Kvænangen kommune,
Næringskonsulenteri,

9161 Burfiord.

Næringstiltak. Fiskeplassen Alteidet..
Deres refi 2015/417-52 Løpenr. 3927/2015 Arkivkode D 34

6  mnd rapport og ferdigstillelse.

Prosjektet er nå ferdig, og vi legger ved dokumentert regning fi'a Øivind Boberg på kr.
22.000,--
Da hadde han trukket fia kr. 12.287,-- i rabatt/dugnadstilskudd. Kjempebra.
Vi brukte av egne midler kr. 7.000,-- I tillegg kr. 33.000,-~ på 1. tildeling. Altså til sammen

kr. 40.000,--

PÅ grunn av at vi måtte hente skikkelig stor stein fi'a Jøkelijord, ble det så lang transport at vi
kom noen meter kortere, med det ble en kvalitetfylling og en parkering som holder bilene

borte fia vegen Noe teknisk etat påpekte, at det skulle være plass til utrykningsbiler (brann og

ambulanse) skulle kunne kjøre forbi uten hindring.
Videre kunne vi tenke oss å fylle noen meter til. Også å tå asfaltert parkeringsplassen.
Vi vil takke kommunen for det totale tilskuddet på kr. 75.000,-- og håper kommunen er
fornøyd med dette prosjektet og arbeidet som er gjort.

Setter opp en oversikt for totalarheidet:

!. tildeling kr. 60.000,--
Egne midler ” 33.000;-

Utført arbeid, regning kr. 93.000,--

2. Tildeling kr. 15.000;-

Egne midler ”  7.000,--

Utført arbeid, regg kr. 22,000,--

Totalt kr. 115.000,-- kr. 115.000,»

Rabatt første tildeling " 7.656.—~

Rabatt 2. tildeling ” 12287;-

Totalt kostnad/utført arbeid kr. l24.943,--

I tillegg dugnad:
Rydding/saging av trær. Befaring , møter, skriving, rapporter, opprydding av løse steineri

fyllingskantene, for at ingen skal gli på de.

Med hilsen Håkon Thomassen
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