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Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

04.11.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/13

Utvalgsnavn
Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møtedato
12.11.2013

Referatsaker SOK 12.11.13

Rådmannens innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Saksopplysninger
1. Kunnskapsdepartementet: Høring av forslag til endringer i barnehageloven - utvidelse
av retten til barnehageplass og innføring av minimum to årlige barnehageopptak - brev
2. Barne – og likestillingsdepartementet: Bedre samarbeid for et godt oppvekstmiljø –
nytt rundskriv om forebyggende innsats for barn og unge - hefte
3. Fylkesmannen i Troms: Rundskriv om elevers rett til gratis grunnskoleopplæring ved
skoleturer - brev
4. Arbeidstilsynet: Tilsyn med skolene - brev
5. Fylkesmannen i Troms: fordeling og utlysning av stillinger som utviklingsveiledere i
Troms - brev
6. IKT Utdanning/Nord Troms-samarbeid: Innføring av FEIDE – orientering
7. Storfjorduka – orientering
8. Regnskap pr. okt 13 – orientering
9. Sykefravær Oppvekst og kultur hittil i 2013- orientering
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Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 - 2015,
prioritering av spillemiddelsøknader 2013
Henvisning til lovverk:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012
Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012-2015

Rådmannens innstilling
Innkomne spillemiddelsøknader for 2014 prioriteres slik:
 Rehabilitering og ordinære anlegg
1. Skibotn skytterlag: Skibotn skytebane elektroniske skiver 100 m
2. Skibotn skytterlag: Skibotn skytebane elektroniske skiver 200 m
 Nærmiljøanlegg
1. Storfjord IL: Brenna lysløype
2. Kitdalen jeger- og sportsfiskeforening: Moskogaissa rundt

Saksopplysninger
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse Et friskt og aktivt Storfjord! danner
grunnlaget for prioritering av spillemiddelsøknader fra Storfjord kommune, og skal rulleres
årlig.
Alle søknader om spillemidler leveres elektronisk på www.idrettsanlegg.no innen den
kommunale fristen 1. oktober. Innkomne søknader må være ferdig behandla, godkjent, prioritert
og videresendt fra kommunene og til Troms fylkeskommune innen 15. januar hvert år.
Søknader kategoriseres i tre ulike kategorier (inkludert kulturbygg), og innen fristens utløp var
det kommet inn fire søknader. To av søknadene er fornyede søknader, altså søknader som er
fremmet tidligere men som ikke har fått tilskudd fordi andre søknader var prioritert foran eller at
det ikke var tilstrekkelig med midler for tildeling. To av søknadene er ny. Følgende søknader er
levert.





Rehabilitering og ordinære anlegg
o Skibotn skytterlag: Skibotn skytebane elektroniske skiver 100m (fornyet)
o Skibotn skytterlag: Skibotn skytebane elektroniske skiver 200m (ny)
Nærmiljøanlegg
o Storfjord IL: Brenna lysløype (fornyet)
o Kitdalen jeger- og sportsfiskeforening: Moskogaissa rundt (ny)
Lokale kulturbygg
o Ingen

Idrettsrådet skal uttale seg om søknadene jfr. departementets krav. Storfjord idrettsråd er blitt
bedt om å gi en uttalelse innen 10. november, og denne vil bli lagt fram på møtet.
Vurdering
De innkomne søknadene er gjennomgått, og det kan knyttes følgende kommentarer til dem:
Skibotn skytterlag: Skibotn skytebane elektroniske skiver 100m
Søknaden er fornyet, levert første gang til tildelingsrunden i 2009. Den var prioritert som
nummer 1 i 2013, men fikk ikke likevel ikke tilskudd som forventet. Begrunnelsen for avslaget
var manglende midler. Søknaden er godkjent.
Skibotn skytterlag: Skibotn skytebane elektroniske skiver 200m
Søknaden er ny. Gjennomgangen viser at den mangler deler av dokumentasjonen som kreves i
tilknytning til finansieringsplanen. Søknaden er per d.d. ikke godkjent.
Storfjord IL: Brenna lysløype
Søknaden er en ny søknad, levert første gang til tildelingsrunden i 2013. Den var prioritert som
nummer 2 i 2013, og fikk som forventet ikke tilskudd på grunn av manglende midler. Søknaden
er godkjent.
Kitdalen jeger- og sportsfiskeforening: Moskogaissa rundt
Søknaden er ny. Gjennomgangen viser at den mangler deler av dokumentasjonen som kreves i
tilknytning til finansieringsplanen, samt avtale med grunneier om bruk av grunn. Søknaden er
per d.d. ikke godkjent.
De fornyede søknadene er altså godkjent av kommunen, mens de nye søknaden fremdeles er
under behandling. Det er vanlig at ikke alle søknader har godkjent vedlegg ved første
innlevering, og at det foregår en prosess i perioden 1. oktober – 15. januar med mål om å få
ferdigstilt samtlige søknader innenfor kravene til godkjenning. Alle søknader skal uansett
prioriteres og oversendes til ferdigbehandling i fylkeskommunen hvert år.
Det anbefales at det ikke gjøres endringer i den prioriteringslista som ligger til grunn i
kommunedelplanens kapittel 9, og de premissene som er vedtatt i kap 9.1. Det anbefales heller
ikke at søknader som er fornyet over flere år skal prioriteres bak nye søknader. Det bør være
forutsigbare rammevilkår for lag og foreninger som planlegger anleggsutbygging. På bakgrunn
av dette vil rådmannen innstille på at søknadene fra Skibotn skytterlag (100 m) og Storfjord IL
prioriteres som nummer 1 i sine kategorier, at søknadene fra Skibotn skytterlag (200 m) og
Kitdalen jeger- og sportsfiskeforening revideres inn som prioritet nummer 2 i sine kategorier.
For ordens skyld presiseres det at Hatteng ballbinge, Sledo tursti og bru Flerbrukshall Hatteng
skole ikke lengre har behov for prioritet, ettersom de er innvilget midler.
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Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-17
Henvisning til lovverk: Kommuneloven
Henvisning ti kommunalt reglement: Økonomireglementet

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Budsjett for 2014 og økonomiplan for Storfjord kommune for 2014-17 er under arbeid og
Rådmannens forslag skal legges fram for Formannskapet som er kommunens
økonomiplanutvalg. Før Formannskapet behandler budsjettet og legger det ut på høring, er det
mulighet for politiske styrer å gi sine innspill, først og fremst i forhold til styrets fagområder.
Derfor behandler SOK budsjett og økonomiplan.
Vurdering
For å ha mest mulig likt grunnlag for behandlingen i de ulike utvalgene, er det Rådmannens
forslag som blir lagt til grunn for behandlingen i SOK og i de andre utvalgene. Rådmannens
forslag er ikke klar til utsending, så derfor vil saksdokumentene i denne saka bli ettersendt
elektronisk til medlemmene, men i god tid før avvikling av møtet.
Det legges ikke fram innstilling, da det er SOKs innspill som skal videre til Formannskapet.

