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KULTURMIDLER 2017

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
t7ltt8

Arkiv:223

Saksnr.:
2lt7

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.04.2017

Rådmannens innstilling:
Oppvekstkomiteen tildeler kulturmidler 2017 etter fordeling oppsatt i møtet.

Dokumenter:

DOK I

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

RAD/OPPV/THF

17 I 118-t7 15.03.2017 RAD/OPPV ITHF 223

Havøysund Musikkforening
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI7 DOK T I7III8-17 15.03.2017

223

Havøysund skiklubb
SØKNAD - KULTURMIDLER 2017 DOK T 17III8-17 03.03.2017

223

Havøysund Treningsstudio
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI7 DOKI 171118-17 13.03.2017

223

Havøysund hundeklubb
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI7 DOK I 171118-17 20.03.2017

223

Nasj onalforenin gen for fol kehelse, Måsøy demensforenin g
SØKNAD - KULTURMIDLER 2017 DOK U 17I1I8-17 14.02.2017

223

Alle
KULTURMTDLER 2017 DOKI l7lt18-17 14.02.2017

223

her
SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER - KULTURMIDLER 2017 DOK I
t7 I 118-t7 10.03.20t7 RAD/OPPV ITHF 223

Havøysund Idrettslag
SØKNAD PÅ KULTURMIDLERDOK I 171118-17 09,03,2017

223

Måsøy Pensj onistforening
SØKNAD OM KULTURMIDDLER DOK I I7II18-17 13.03.2017

223

Snefi ord Sanitetsforening
SØKNAD - KULTURMIDLER 2OI7 DOK I I7I1I8-17 13.03.2017

223

Mental helse Måsøy
SØKNAD - KULTURMIDLER 2017
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Innledning:

Utlysningen av kommunal kulturmidler ble offentligjort 14.02.17 med søknadsfrist 15.03.17

Det er kommet inn 9 søknader ved fristens utløp med et totalt beløp på 138.000,- . Det er kr.
3 8.000,- til fordeling.

Saksutredning:

Det fremkoÍrmer av retningslinjenes $1 at målet med kulturmidlene skal være

<<..en stimulans til å skape økt kulturaktivitet i kommunen>
Videre heter det at midlene fortrinnsvis skal

(.. gå til aktiviteter þr barn og unge mellom 0 og 25 år, eldre over 60 år og personer
s om har b i s t andsb e hov ( b ev e ge I s e s hemme de, p syki s k utvikl ings hemme de l

Kulturaktiviteter skal stimulere fellesskap og trivsel i kommunen. Midlene skal bidra til økt
kulturell aktivitet - det g¡ør at hensynet til utvikling og nye tilbud/ arrangement bør vektlegges
i vurderingen av hvem som skal få tilskudd. En har gjennom de siste år forsøkt å legge til rette
for aktivitet som g¡ør at alle generasjoner kan møtes. Signaler fra ungdom har vært at de

ønsker slike arenaer. I retningslinjene er det to steder lagt vekt på tiltak som aktiviserer barn
unge ($ 1 og 3). Samtidig er det slik at trivselstiltak for voksne også ofte har positiv effekt for
bama.

Retningslinjenes ($3) sier også hva det kan søkes midler til:

<Oppstart av nye virl<somheter
Unidelse av el<sisterende anlegg
Inventar/ uts tyr/ -Premier
Enkeltarrangementer for barn/ unge og eldre som ikke er inntektsbringende>

Saken legges frem uten forslag til fordeling slik at komiteen selv prioriterer aktiviteter og
tildele beløp i møtet.
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Søknadsbeløp Tildelins 2017Søker Lael forening Tiltak det søkes støtte til
20.000,-1 Nasjonalsforeni

ngen for
Folkehelsen,
Måsøy
Demensforening

Utstyr: Elsykke, spark. Bålpanne,
parasoller, <sitteposer> m.m
Frikjøp av personale til å bruke SPA-
avdeling

2 Havøysund
skiklubb

Utstyr: Bygging av sykkelcrossbane
Generell drift

10.000

Utstyr: Noter til konsert reparasjon
og vedlikehold av instrumenter
Arrangement: Konsert med Unit
Five

15.000,-
J Havøysund

musikkforening

2.000,-
4 Havøysund

Hundeklubb

Arrangement: Lokal hundeutstilling,
bam og hund
Utstyr: premier

5 Snefiord
Sanitetsforening

Arrangement: Julebord for
innbyggere i Snefiord

2.000,-

6

Mental Helse
Måsøy

Arrangement: Bålkveld, tur i
skiløypa md rebus. St. Hansfeiring.
(Äpne for alle)
Utstyr: : Premier, mat

4.000,-

Utstyr: Oppgradering av
tribuneanless

20.000,-
7 Havøysund IL

10.000,-8 Havøysund
Pensjonist-
forening

Arrangement: Medlemsmøter,
julebord for eldre, turer, musikk på
medlemsmøter
Arrangement: Arrangere stevne 8. -

r0.09.r7
55.000,-9 Havøysund

Treningsstudio
Klubb

138.000,- 38.000,-Totalt

Sak2llT

F 9 søknader er mottatt innen frist:

Etatssi efens/rådmannens vurdering
Det er atskillig større omsøkt beløp enn det kommunen har til rådighet for formålet.
Saken legges frem uten forslag til fordeling. Komiteen setter selv opp fordelingen i møtet etter
gjeldende er.

Tone-Hilde Faye

Sektorleder oppvekstRådmann
ørg
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ÅnsvTnT,DING MÅSØY FoLKEBIBLIOTEK 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
17l24t

Arkiv: 004 C60

Saksnr.:
3lr1

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.04.2017

Rådmannens innstilling:
Oppvekstkomiteen tar,Å¡smelding for Måsøy folkebibliotek2}Ií til orientering.

Dokumenter:

DOK I t7l24t-17 28.03.2017 RADiOPPV/THF 004 C60
Måsøy Folkebibliotek
Ä,RsIT¿pI-oING MÄ.SØY FoLKEBIBLIOTEK 20 I 6

Innledning:

Måsøy folkebibliotek har hatt sitt første hele driftsår i nye lokaler

Saksutredning:

Aktivitetsnivået ved folkebiblioteket må sies å værehøyt. Det er knyttet noe usikkerhet til
besøks- og utlånstall fordi ferdig statistikk ikke er tilgjengelig enda. Det som allikevel er
tydelig og gledelig er at både utlåns- og besøkstallene har økt betydelig i2016. Det kan se ut
som at det nye tilbudet for alvor tatt i bruk dette året. I særdeleshet gjelder dette barn og unge

- som bruker biblioteket flittig etter skoletid. Biblioteket forskjøv <stengetid> fra 15.00 til
15.30 for å imøtekomme dette ; barn og unge får større mulighet til å bruke/ treffes på
biblioteket etter skolen.
Folkebiblioteket fungerer også som kommunens skolebibliotek. Det er som kommunen pliktig
til å ha etter Opplæringslovens $9-2. Både bamehage og skole har regelmessige aktiviteter
knyttet til biblioteket. Biblioteksjefen bruker mye tid på å tilrettelegge dette.
Fra 01.01.16 ble bemanningen redusert fra 1,5 til 1,0 stilling. Ä.rsaken var budsjettreduksjon
og ble utløst ved naturlig avgang. Frem til soÍrmeren var en person i arbeidspraksis på
biblioteket - noe som avlastet biblioteksjef og ga fleksibilitet i forhold til åpningstid osv.
Muligheter til utvikling og kreativitet i tillegg til daglig drift er redusert når biblioteksjef er
eneste ansatt.
Biblioteksjef har hatt samarbeid med kulturkonsulent og museumsbestyrer i forhold til
samarbeid om anangementer o.l. Det skaper i tillegg til aktiviteter også et arbeidsfellesskap
for de som er ansatt på kulturfeltet.
Biblioteket inneholder også et møterom og et digitalt klasserom. Klasserommet blir ofte og i
økende grad brukt til kompetanseheving og møter med eksterne samarbeidspartnere.
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Etatssi efens/rådmannens vurdering
Måsøy kommune har et velfungerende og aktivt folkebibliotek.

Vedlegg:

1. Ä¡smelding Måsøy folkebibliotek2}lí

.17

Rådmann
Tone-Hilde Faye
Sektorleder oppvekst
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Ånsmetouuc mÂsøv ForKEBtBLtorEK 2016

Formelle rammebetingelser:
Bibliotekets overordnede mål ligger i Lov om folkebibliotek, 51 Målsetting som sier:

o <Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til
disposisjon for alle som bor i landet fast eller midlertidig.

o Folkebibliotekene skalvære en uavhengig møteplass og arene for offentlig samtale og debatt
o Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og

aktualitet.
o Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene gjøres kjent>

Folkebiblioteket er ledd i et nøsjonott biblioteksystem

1. Øronou¡

2, VIRKSOMHET

Tilvekst
BØker/media /ebøker 1038
litt usikkert tall. Offentlig statistikk ikke utført pr i dag.

Utlån
7003

Tallet viser spørsmål og andre henvendelser fra brukerne i meldingsåret. I tallet ligger ogsã spørsmål
i forbindelse med fjernlån.

Driftsutgifter Regnskap 2016 Budsjett 2017

LØnn m.m.
463500 465500

BOker/media/tidsskrifter
141500 124000

Andre utgifter:
(husleie,lisensavt,strøm,komm.linje,driftsmidler,serv¡ceavtaler

5s8800 568æ0

5307

789



Biblioteket tilbyr:

¡ Utlån av: bøker, lydbøker,e-bøker, tidsskrifter, språkkurs, dvd-er, dataspill
¡ 8ok tll alle: Bøker som er spesielt til reüelagt for mennesker som av en eller annen årsak ikke

leser selv
o Fjernlån : tílgang til alt som finnes i norske bíbliotek
o Nasional lånekort: Nasjonalt lånekort som kan brukes i alle norske bibliotek
. lnternett-tilgang: trådløs nettverk, pc-er med ¡nternett og tekstbehandling, kopimaskin,

skriver og skanner
. Møteplassþn plass å være: bibliotekets lokaler er tilgjengelig for alle
o Utstillinger: Det settes fokus på temaer som også får frem deler av samlingen i forbindelse

med utstillinger. I tillegg stilles det ut arbeider fra kulturskolen/skolen og fra private aktører.
Utstillinger i forbindelse med merkedager

. Arrangement: Opplegg i egen regieller i samarbeid med andre
o Flerkulturelle tjenester: Språkdepot og egen pc for fremmedspråklige.
o Aviskrok: Biblioteket har en koselig lesekrok hvor tidsskrifter og aviser er plassert. Vi tilbyr

også kaffe og te t¡l besøkende
¡ Møterom/studierom: Bibl¡oteket har eget rom som kan benyttes til møtevirksomhet og til

leksegiØring etter skoletid

Aktivitet/arrangement :

Samefolkets dag: Utstilling av sjøsamisk kofte med tilbehør som vifikk lånt av
Reidun Mortensen. Utstillingen stod over en uke og var tilgjengelig for alle. Alle
skoleklassene fikk opplegg i denne forbindelsen. Reidun og Aslak var tilstede og
snakket litt om sam¡sk kultur og tradisjoner for ungdomsskolen. småskole- og
mellomtrinnet hadde eget opplegg som biblioteksjefen sto for.

leseprosjekt: Oppstart av leseprosjekt i februar for mellomtrinnet som ble
avsluttet ijuni med premiering og litt knask

a

a

. Verdens Bokdag: Det ble sendt ut invitasjon til samtlige på rådhuset på et lite
arrangement. Det var noen få som var her i lunsjtiden, og biblioteksjefen bidro med
<Barnediktr for voksne og litt vitser. Koselig!
Biblioteket markerte også Bokdagen for fadderbarn, de som begynte i t.klasse/2016
og deres faddere.

o MåsØY dagan: lforbindelse med Måsøy dagan hadde Jane Højlund med firma
aUlltråden¡r salgsutstilling med diverse produkter laget av ull fra villsau og vanlig
norsk sau. Jane viste prosessen hvordan ull blir til garn ved å karde og spinne.
Biblioteket hadde eget opplegg for ungdomsskolen, som også fikk prØvd seg på både
karding og spinning.

Bibliotek hadde lørdagsåpent iforbindelse med Måsøy dagan,



o

a

o

o

Utstilling av <rKongelige portretter> av 9. ktasse. En kjempeftott utstilling
som lærer Vårin Ayari var ansvarlig for. Det ble en skikkelig flott åpning av utstilling
med innbudte gjester. Vi serverte <fingermat> og velkomstdrinker til de innbudne
gjestene. Utstillingen ble høytidelig åpnet av rektor Roy Mølter!

Verdens dagen Psykisk helse:
lforbindelse med <Verdens dagen for Psykisk helse> hadde biblioteket stående
informasjons materiell ei hel uke. Mette Olsen i Psykisk helse, Måsøy var tllgjengelig
på biblioteket hele denne dagen og var en god samtalepartner var de som var innen
biblioteket på markeringsdagen.

Forfatterbesøk:
I september hadde vi besøk av forfatter, Mori M. Holsve som skriver for barn og
unge. Et flott besøk som virkelig engasjerte elever fra 4.klasse og mellomtrinnet.
Kjempe morsomt med forfatterbesøk

Vi har også hatt besøk av en utflyttet forfatter og kunstner, Rita M.Líndberg
Pettersen. Rita har gitt ut to diktbØker og har markert seg over hele landet med både
diktbøkene og hennes tegne -og malerkunst.

De fleste åpne orrongementene er blitt awiklet i tøpet av 7. holvör i meldingsåret

Møter, sem ina rer, konferanser:

o Biblíoteksjefen har deltatt på:
Felles prosjekt for bibliotekene i Finnmark. Fokus på samarbeid og
kompetanseheving i regi av Finnmark fylkesbibliotek. Prosjektet er støttet med
midler fra Nasjonalbiblioteket. Prosjektet varer ut zo]-7, med mulighet for
forlengelse. Det avvikles flere samlinger i løpet av ett år

¡ Diverse lokale møter: ledermøter, samarbeidsmøter med mer
o FFK: Opplæring i seksjonsstyrene, SKKO
o lnternasjonal litteraturkonferanse, Kirkenes

Kommentar:

Samarbeidsavtalen med skolen ble politisk vedtatt 1.halvår-16.
Måsøy folkebibliotek har egen Facebookside, som skal være en del av synliggj@ringen av
biblioteket.

Utlån og besøk
Både utlånet og besøket har økt. Mye av økningen skyldes at skolen har vært mye involvert i

biblioteket. Mange av arrangementene har væt rettet mot grunnskolen, og klassene har
også skiftet klassedepoter oftere.



Generelt

Det ble forsøkt prøvd å få t¡l samkatalogisering av litteraturbeholdningen på museet med
biblioteketkatalogen. Dette for å få en oversikt over hva museet har av l¡tteratur. Museet har
en god del historisk og lokal litteratur som burde vært tilgjengelig for utlån, og det hadde
vært mulig om bøkene hadde blitt registrert i en felles katalog. Det ble ikke noe vldere
arbeid med dette da biblioteket ble uten 50 % stilling som assistent/bibliotekmedarbeider
fra 01.01.2016.

- engas¡ement via NAV opphørte i slutten av juni. Tiltak og arrangement
ble dermed betraktelig redusert høst 2016.

Grunnskolen bruker biblioteket jevnt hele skoleåret, og bruken av biblioteket er generelt
stigende. Det blir lite tid til utviklings og kompetansehevings tiltak.

I nformasjon om hva < Prosjekt Finn marksbib liotekene u innebærer:

<Prosjekt Finnmarksbibliotekene> som har mottatt statsstøtte for å gjennomf6re
kompetansehevingstiltak for bibliotekansatte i Finnmark. MåsØy kommune har godkjent og
skrevet under på denne avtalen som lyder slik: <<Kommunen forplikter seg til å stílle med
deltokere i prosjektets kompetonsetiltok for bibliotekansotte og i somhøndlingsmøter Íor
utv¡kl¡ng øv felles planer og oktiviteter i egen region Det mã også medregnes tid til å utløre
avtolte oppgover pù vegne ov regionsamarbeidet mellom sømhandlingsmøter og samlingert>.

For å opprettholde såkalt <normal> drift er mesteparten av min arbeidstid knyttet til skoten
og normal drift for å kunne ha biblioteket åpent. Kommunen som organisasjon har også en
del aprosjekter> som jeg deltar på(som for øvrig er veldige bra).

Biblioteket er også svært sårbar i forhold til all slags fravær som sykdom ,ferie, eventuelt
avspasering og jobbreiser.

Havøysund, 27 .mars 2OL7

ob&*J
Bibliotekleder
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RETNINGSLINJER . KULTURPRIS

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
t71242

Arkiv:076

Saksnr.:
4l17

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.04.2017

Rådmannen innstillins:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i <Retningslinjer for tildeling>

1. Pkt 4.: <Formannskapet avg¡ør om statuetten skal deles ut, og hvem som skal Ë den.

Prisen følges av et diplom.
2. Pkt 5: < Tildeling av prisen foregar etter grunngitt forslag fra frivillige organisasjoner,

kulturinstitusjoner eller privatpersoner. Formannskapet kan også selv foreslå
kandidaten)

3. Pkt. 6 : < Forslag til kandidater sendes Måsøy kommune v/ kulturkonsulenten>

Dokumenter:

DOK I 17 1242-17 28.03.2017 RAD/OPPV ITHF 07 6

Oppvekstsjef Måsøy kommune
REVIDERING AV RETNINGSLINJER TILDELING KULTURPRIS

Innledning:

Retningslinjene for tildeling er ikke endret i tråd med øwige vedtak og gjeldende praksis

Saksutredning:

Retningslinjene for kulturprisen ble vedtatt i 2008. Kommunestyret vedtok 12.03.10
Sak 4/10 <Omorganisering av rådhuseb i pkt 5: <Kulturprisen behqndles iformannsknpet,
ellers behandles kultursaker i oppvekstkomiteen. Det har også vært gjeldende praksis de siste

år. Forslagene er kommet til kulturkonsulent som legger saken frem i formannskapet.
Forslaget om revidering legges frem for å få samsvar mellom retningslinjene for tildeling av
kulturpri s, gj eldende kommune styrevedtak o g praksi s.

Etatssi efens/rådmannens vurdering
Det tilrås at formannskapet også fremover avgør om og hvem som skal tildeles kulturpris i
Måsøy kommune.

Vedlegg:

Tone-Hilde Faye
Sektorleder oppvekstRådmann
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TILBUD TIL BARNruNGE I DISTRIKTET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tone-Hilde Faye
171243

Arkiv: ClO

Saksnr.:
5l17

Utvalg
Oppvekstkomiteen

Møtedato
06.04.2017

Rådmannens innstillins:
Oppvekstkomiteen vedtar at det ikke opprettes en egen stillingsandel til barn/unge i distriktet.

Dokumenter:

Innledning:

I komiteens møte av 08.1 I .16 ble sektorleder bedt om ä <<utrede en stillingsandel i
kultur/oppvekst til barn/ unge i distrikteh>. Saken skulle sees i sammenheng med nedleggelse

av Måsøy skole og omdisponering av økonomiske midler - økonomiplan2}lT -2020.

Saksutredning:

Det er en utfordring innenfor flere kommunale tjenester å opprettholde lik kvalitet på tilbud til
hele befolkningen. Kommunikasjon og metrologi gir noen utfordringer som er vanskelig å

utjevne innenfor det mulighetsrom/økonomi en har. I særdeleshet gjelder dette øyene. Barn
kan heller ikke reise alene slik som voksne kan.

Når det gjelder fordelingen av barn og unge <i distriktet> (utenfor Havøysund) så er det pr
d.d. 1 barn i Lillefiord, 12bampå Rolvsøy, ingen barn på lngøy eller Måsøy.

Utgangspunktet er at alle barn har krav på å bli behandlet likt når goder skal fordeles.
Kommunale aktivitets- og kulturtilbud er nesten helhetlig lokalisert i Havøysund. Bama bosatt
på Rolvsøy har færre muligheter for å følge tilbud i Havøysund. Havstrekningen er utsatt - og

båtene går uansett for lite regelmessig til at det ville korrespondere i forhold til pendling
ukentlig.

Det er vanlig at fritidstilbud for barn og unge drives av frivillige. Så også i Måsøy. Det har

vært drevet frivillig fritidstilbud til barn på Rolvsøy også, men det er kjent at ressursene i
frivilligheten er blitt mindre - parallelt med at barnegruppa er redusert og mer forskjelligartet.
Tilflyttere til Rolvsøy er for en stor del arbeidsinnvandrere fra andre land som ikke har i seg

den samme motivasjonen som lenger fastboende har. Dessuten er de ofte i hjemlandene slik
at forutsigbarhet blir mindre.
Kommunale tilbud til barn og unge i Måsøy er Klubb 1 på tirsdag og torsdag fra 5. klasse og

oppover, i tillegg til Kulturskolen som er tilbud til alle fra l. klasse. Begge lokalisert i
Havøysund.
Kommunen får midler fra <Den kulturelle skolesekken> - forestillinger o.l. i skoletid - disse

administreres fra Havøysund skole. Her blir elevene på Gunnarnes inkludert - og er ofte
tilstede sammen med elever på Havøysund skole. Noen av midlene her går til transport av

elevene nar de trenger det.
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Barnegruppa på Rolvsøy er spredt - fra 1 år til 9. klasse. Dersom en skulle tenke seg et
kulturtilbud upå øyu ville det ikke være lett å organisere noe som traff alle. Og dersom de

skulle rettes mot spesielle årstrinn eller interesser blir grunnlaget så lite at det neppe kan
forsvares eller ville fungere over tid. Hvis en tenker en forlengelse av Kulturskoletilbudet vil
det også være avhengig av lærere med spesiell kompetanse.
I Havøysund er de tilbud kommunen driver rettet mot utvalgt gruppe (Klubbl fra 5. klasse og
oppover) - eller styrt av kompetansekrav i de aktuelle tilbudene (Kulturskolen). Det er
vanskelig å se hvordan en kan organisere kulturtilbud etter samme prinsipp med et så lite
grunnlag og så stor spredning i alder og interesser som det er på Rolvsøy. Tjenesten/ en ansatt
bør møte et visst krav til kvalitet og innhold.

Dette skal allikevel ikke utelukke muligheter for å kunne støtte opp om ideer til lokale
aktiviteter, styrke kulturtilbudet til bama der vi kan - eller finne noen aktiviteter om kan
flyttes fra Havøysund til Rolvsøy. Ei heller det å fortsette å være kreativ og bevisst på at tilbud
i Havøysund skal være så tilgjengelig som mulig for dem. Barnlungdom på Rolvsøy vurderes
til å ha et større behov for å treffe flere barn/ ungdom i et større miljø. Som barn og ungdom
ellers er de avhengig av å delta i sosial sammenhenger med andre for å utvikle seg og
forberede seg på ämøte fremtiden.

Budsjettarbeidet og innspill til økonomiplan20lT -2020 var ferdig fra administrasjonens side
da oppfordringen om denne utredningen kom. Det er likevel vanskelig å se at en kunne ha
prioritert midler til en slik stilling innenfor den totale ramme som var lagt. Innholdet i en slik
stilling vil også kunne være vanskelig å kvalitetssikre. Det er ikke avsatt midler til drift av
Måsøy skole i 2017 ut over det som er beregnet frem til salg.

En deltidsstilling kunne neppe være mindre enn 20olo dersom det tenkes at det skulle settes

krav til mål og innhold, det representerer en utgift pä ca. 93.200,- med utgangspunkt i
fagarbeiderlønn

Administrasjonens vurdering er at en ikke kan prioritere dette i 2017, men fortsette fokuset å

inkludere barna fra Rolvsøy i enda større grad når en planlegger aktiviteter. Kommunen kan
støtte lokale enkeltinitiativ, som blant annet juletrefest o.a. De to siste årene har en også lagt
arrangementer i sommerskolen/ friluftsskolen til Rolvsøy.Det vil også bli gjort på
Friluftsskolen inneværende år.

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenser):

Det opprettes ingen egen stilling som bamelungdomsarbeider i distriktet inneværende ar. Det
arbeides videre med å støtte opp om (økonomisk / praktisk) arrangementer på Rolvsøy - ogä
legge til rette for atbarnl unge inkluderes enda bedre i eksisterende tilbud i kommunen.

ordørg Tone-Hilde Faye
Sektorleder oppvekstRådmann
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