
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 

Dato: 14.06.2017 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 

 

Tema for møtet vil være skole v/ enhetsleder skole May-Elin Hals vil innlede til diskusjon. 

Tilstandsrapport til skolen vil ettersendes.  
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PS�7/17�Referatsaker

RS�10/17�Rådmannen�orienterer�fra�enhetene



Fra: Utdanningsdirektoratet (mailer@utdanningsdirektoratet.no)
Sendt: 25.04.2017 10:07:56
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Ny rammeplan for barnehager er fastsatt
Vedlegg: 

Den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017. 
Les den nye rammeplanen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-
rammeplan/

Ved barnehagestart høsten 2017 sender vi ut trykt utgave til alle barnehager. Ved barnehagestart 
lanserer vi også en ny visning av rammeplanen på udir.no, med mer direkte kobling mellom 
rammeplanen og frivillig støttemateriell.

Les mer om planene utover høsten: http://udirbeta.udir.no/ny-rammeplan-hva-kommer-i-host/

Med vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir

Utdanningsdirektoratet ber dere som mottar denne e-posten informere andre aktuelle instanser.

Denne meldingen er sendt til:
Barnehager 
Kommuner

Kopi til:
PBL
Utdanningsforbundet
Foreldreutvalget for barnehager
Fagforbundet
KS
Kunnskapsdepartementet
Fylkesmenn via FM-nett

For generelle meldinger til Utdanningsdirektoratet kan du bruke adressen 
post@utdanningsdirektoratet.no
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DET KONGELIGE BARNE-
OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

Statsråden

Landets kommuner

Landets fylkesmenn

Frivillige organisasjoner

Lokale og regionale innflytelsesorgan for barn og

ungdom

Deres ref Vår ref Dato

17/2520 01.06.2017

Invitasjon til å nominere kandidater til årets barne- og
ungdomskommune

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker å stimulere til utvikling av god barne- og

ungdomspolitikk i kommunene ved å kåre en barne- og ungdomskommune annethvert år.

Hvordan kommunen har løst innsatsen for en god barne- og ungdomspolitikk, vil avhenge av

dens størrelse og karakter.

En jury vil stå for utvelgelsen. Et særlig fokus for juryens vurderinger er kommunens arbeid

og planer for gode og inkluderende oppvekstsvilkår. En forutsetning for utvelgelsen er at

kommunen har et godt samarbeid på tvers av etater og tjenester. Likeledes at kommunens

arbeid mellom offentlig og frivillig sektor, skaper fellesskapsløsninger som fremmer

inkludering og hindrer ekskludering vektlegges. Kommunens dialog med barne- og

ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom direkte

innflytelse lokalt tillegges stor vekt.

Nominering kan gjøres av fylkesmann, kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale

barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og

fylker. Begrunnelsen for nominasjonen av en kommune bør ikke omfatte mer enn tre A4

sider. Dersom kommunene selv ikke står som søker, vil Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet (Bufdir) informere kommunen om at den er nominert.

Prisen er på kr 250 000,- og vinneren vil bli kunngjort på årets Barne- og

ungdomskonferanse 30. —31.oktober i Bodø. Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid

med Sortland kommune som ble Arets barne- og ungdomskommune 2015. Kommunen som

får utmerkelsen orienteres om dette noen dager før konferansen.

Postadresse: Postboks8036 Dep0030 Oslo
Kontoradresse: Akersgt. 59 Telefon* 2224 9090

Org no.: 972417 793
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Årets barne- og ungdomskommune 2017 - kriterier for utvelgelse og praktiske opplysninger

om søknad/nominasjon:

Særlige kriterier for 2017

Det blir i år lagt særlig vekt på at kommunen har igangsatt arbeide for ungdom som har falt

fra, eller er i ferd med å falle fra skole og arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter.

Kommunens ulike tilbud som fremmer mestring og inkludering for denne gruppen vektlegges.

Søknad/nominasjon til Årets barne- og ungdomskommune 2017 sendes til:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

postmottak@bufetat.no

Frist for innsendelse av søknad/nominasjon er 15. september 2017

Med hilsen

Side 2
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PS�8/17�Tilstandsrapport�fra�skolen�i�Dyrøy



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 003 

Saksmappe: 2016/363 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 06.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Strategi for arbeid med språk, lesing og skriving 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 9/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Rammeverk for språkkommuner 

2 Strategidokument Dyrøy kommune 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune ble språkkommune våren 2016 sammen med Bardu, Målselv, Lavangen og 

Salangen. Gjennom dette får kommunen faglig og økonomisk støtte til lokalt nettverksarbeid og 

frikjøp av ressurspersoner. Satsingen retter seg mot både barnehage og skole. 

Kommunen har også forpliktet seg til å utvikle en lokal språk, lese- og skrivestrategi som skal 

forankres politisk.  

Målet med satsingen i Dyrøy, er å styrke språkopplæringa slik at barn og elever skal får en bedre 

språklig kompetanse. For å nå dette målet, er der viktig med kompetanseheving av personalet. 

Administrasjonens vurdering 

Arbeidet med utarbeidelse av strategidokumentet har vært gjort i ei arbeidsgruppe hvor 

enhetsleder fra barnehage og skole, en pedagogisk leder, ressurslærer fra skolen og PPT har 

deltatt. Denne gruppa fortsetter å koordinere arbeidet, og deltar i regionens nettverk. Skole og 

barnehage har sine egne grupper som organiserer arbeidet. Det skal frikjøpes ressurspersoner i 

barnehage og skole for å lede arbeidet i enheten. 

Resultat på kartlegginger i skolen viser at vi må ha et stort fokus på den begynnende 

språkopplæring og begynneropplæringa i lesing og skriving. Utvikling av språk starter tidlig og 

det er viktig at voksne er aktive i arbeidet med å legge til rette for godt språkarbeid i barnehage 

og lede gode læringsprosesser i skolen.  Derfor er det i tiltaksplan lagt vekt på kompetanseheving 

av personalet. 

Arbeidet som gjøres i språkkommunesatsinga har også som mål at det skal utarbeides en 

gjennomgående plan for språkopplæringa i barnehage og skole i Dyrøy. En slik plan er viktig for 

å sikre god språkopplæring for barn og elever. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dyrøy kommune vedtar å styrke språkopplæringen slik at barn og elever skal få en bedre 

språklig kompetanse 

Utvalgsleders innstilling: 
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Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Vedleggene legges i ephorte, -lag mappe språkkommune som barnehage og skole har tilgang til

May-Elin

Fra: Tove Fedje [mailto:Tove.Fedje@malselv.kommune.no] 
Sendt: 26. april 2016 09:02
Til: erik myre <erik.myre@malselv.kommune.no>; 'Johnny Sagerup' 
<Johnny.Sagerup@salangen.kommune.no>; 'Tove Hansen' <Tove.Hansen@lavangen.kommune.no>; 
berit.carho@bardu.kommune.no; May Elin Hals <May.Hals@dyroy.kommune.no>
Emne: VS: språkkommuner

Hei!

Her kommer mailen om at vi har blitt SPRÅKKOMMUNE(R)!

Husk at dette er konfidensielt til det annonseres i morgen. Dere bør sette dere litt inn i rammeverket som 
ligger vedlagt samt strategitipsene. Jeg skal snakke med Anne Borgersen i dag/morra angående hvor mange 
Udir mener bør delta på oppstartsmøtet den 11. mai på Gardermoen. Mange av oss møtes i Tromsø på 
torsdag.

Dette blir bra!

Tove

Fra: Anne Borgersen [mailto:Anne.Borgersen@utdanningsdirektoratet.no] 
Sendt: 26. april 2016 06:40
Til: Anne Borgersen <Anne.Borgersen@utdanningsdirektoratet.no>
Emne: språkkommuner

Utdanningsdirektoratet viser til søknad om å bli språkkommune, og vi inviterer dere med dette til å delta i 
ordningen. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet vil sende ut en pressemelding om 
språkkommunene i morgen, derfor er det viktig for oss at dere blir orientert i dag. Vi ber om at dere ikke går 
ut med informasjonen i dette brevet før pressemeldingen går ut onsdag.
Utdanningsdirektoratet inviterte kommuner og fylkeskommuner fra hele landet til å søke om å bli 
språkkommuner, med søknadsfrist 15. mars 2016. Vi mottok 40 søknader. Flere kommuner søkte sammen, 
og det gjør at det i alt er 48 kommuner og fire fylkeskommuner som søkte. Av disse er det 27 kommuner og 
fylkeskommuner som når får tilbud om å delta i ordningen.
I begynnelsen av mai 2016 vil dere få informasjon om det økonomiske tilskuddet som skal brukes til lokalt 
nettverksarbeid og til frikjøp av ressurspersoner.

Som nevnt i utlysningsbrevet, arrangeres oppstartsamling 11. mai 2016 på hotell Radisson Blu Oslo 
Airport, Gardermoen

Vi inviterer inntil fem representanter fra hver språkkommune til å delta på oppstartsamlingen. Hovedtema 
for samlingen er «Lokal språk-, lese- og skrivestrategi – målsettinger, utviklingsområder, kompetansebehov 
og lokalt nettverksarbeid». Dette kan være representanter for eierleddet, skoleleder, styrer og 
ressurspersoner fra barnehage og skole.

Praktiske opplysninger                                                                                                              
Reise bekostes av deltakerne, men selve samlingen er gratis. Eventuelle behov for ekstra overnatting avtales 
med Utdanningsdirektoratet ved anne.borgersen@udir.no i hvert enkelt tilfelle.
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Vedlagt denne e-post finner dere råd om hvordan er strategi kan utformes. På samlingen vil disse rådene bli 
gjennomgått, og dere vil få hjelp til å begynne arbeidet med strategien dere skal utforme i forbindelse med 
arbeidet som språkkommune. Det er fint om dere har anledning til å gjøre dere kjent med disse rådene før 
samlingen. 

Ytterligere informasjon om samlingen og lenke til påmeldingsskjema ligger her. Påmeldingsfrist er 3. mai 
2016.

Det er utarbeidet et rammeverk for språkkommuner. Dette er vedlagt.

Om det er noe dere ønsker å spørre om, ta gjerne kontakt med oss.

Vi ber dere om å bekrefte at dere har mottatt denne e-posten.

Vennlig hilsen
Anne Borgersen

Seniorrådgiver - Avdeling for læreplanimplementering
Utdanningsdirektoratet
Telefon +47 23 30 27 05
www.utdanningsdirektoratet.no
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1.INNLEDNING  
 
 
Dette strategidokumentet er laget for den nasjonale satsningen SPRÅKKOMMUNE 

og omfatter kommunene Lavangen, Salangen, Dyrøy, Bardu og Målselv. Satsningen 

starter i august 2016 og varer ut 2017. Satsningen Språkkommuner retter seg mot 

målgruppen barnehage og skole og innsatsområdet er språk, lesing og skriving. 

Strategien er utformet i samarbeid innad i kommunene. Barnehage- og skoleeierne 

samt regionkontakten har ledet arbeidet med strategiutkastet. Det er etablert en 

arbeidsgruppe i den enkelte kommune og disse gruppene har ledet prosessen med å 

avklare ståsted, velge mål og innsatsområder, sette resultatmål og velge tiltak for å 

nå målene.  

 

Strategien skal forankres politisk og inngå i de lokale planene for utvikling av 

barnehage og skole i alle de fem kommunene. Strategien er forankret hos 

barnehage- og skoleeier og hos lederne i barnehage og skole. Strategien skal bidra 

til at vi alle holder stø kurs og prioriterer slik at mål nås. Implementering av 

verktøyene VOKAL og PULS skal tas i bruk i skolen og disse verktøyene vil bli viktig i 

forhold til å følge opp mål og resultater på området språk, lesing og skriving. 

 

Regionen har tidligere ledet arbeidet med å utarbeide en kvalitetsplan for 

barnehagen hvor språk er et av satsningsområdene. Denne planen er ikke 

implementert i barnehagene. Regionen har også ledet arbeidet med å utarbeide en 

plan for lesing og skriving for skolen. Denne planen er i varierende grad forsøkt 

implementert i skolene.   

Gjennom deltagelse i nasjonale satsninger som Ny GIV, VFL og UIU har skolene 

beveget ser mer og mer i retning av å bli lærende skoler. Det er etablert flere nettverk 

for de ansatte – og flere av disse vil bli videreført inn i språkkommunearbeidet. Alle 

skolene har etablert utviklingsgruppe og deltagerne i denne gruppen leder det 

skolebaserte arbeidet på den enkelte skole. Utviklingsgruppen ledes av rektor og i 

gruppen sitter ulike ressurspersoner som ressurslærere i lesing og skriving og 

lærerspesialister. Å etablere utviklingsgrupper i skolene har vært suksess og gitt god 

kraft i utviklingsarbeidet og vi ønsker derfor å etablere samme system i barnehagene. 

I utviklingsgruppene i barnehagene vil styrer og noen ressurspersoner på språk, 
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lesing og skriving sitte. Disse vil lede arbeidet i den enkelte kommune. En del av 

midlene kommunene er tildelt i satsningen vil bli brukt på å «frikjøpe» egne 

ressurspersoner i barnehagene. 

 

Resten av midlene kommunene er tildelt gjennom satsningen, vil bli brukt til å ansette 

og videreføre regionale ressurspersoner på språk, lesing og skriving. Vi har stor tro 

på betydningen av regionale eksterne fagpersoner som bidrar til å «se praksisen i 

barnehage og skole med andre og nye briller». Regionale ressurspersoner kombinert 

med egne ressurspersoner i barnehage og skole har vist seg å gi god effekt forutsatt 

at bruken av begge er godt planlagt og koordinert.  

 

2.  FORMÅL  

Formålet med satsinga er at alle barns språklige ferdigheter skal styrkes. 

 

  3. SITUASJONSBESKRIVELSE – STÅSTED HØST 2016. 

 

Det overordna målet for Dyrøy kommune i satsinga er å styrke språkopplæringa slik 

at barn og elever skal få bedre språklig kompetanse. Det viktigste middelet mot dette 

mål er kompetanseheving av ansatte. På vegne av de fem kommunene v/skoleeierne 

har Region Indre Midt Troms ledet arbeidet med de nasjonale satsningene. Dette har 

skjedd i tett dialog med skoleeierne, men regionen har på mange måter «tatt over 

planlegging og gjennomføring» av utviklingsarbeidet for skoleeierne. Dette har 

sammenheng med at flere av kommunene er veldig små og mangler tid og 

kompetanse på skoleeiernivået. Der det er skolefaglig kompetanse på 

skoleeiernivået blir ofte tiden til å lede og følge opp de nasjonale satsningene liten 

pga. at det kun er en stilling på rådmannsnivået som følger opp flere områder som 

barnehage, skole, barnevern, voksenopplæring, kultur m.m. Skoleeierne ønsker 

imidlertid å være «tettere på» skolene og de ansatte, og de ønsker å følge bedre opp 

de nasjonale satsningene. Det å utarbeide en strategi er en måte å kunne komme 

«tettere på» arbeidet ute i barnehagene og skolene. Dette forutsetter imidlertid 

involvering og prioritering. 
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Region indre midt Troms har vært en skoleregion. I de siste årene har det meldt seg 

et behov for at også barnehagene inngår i samarbeidet og gjennom satsningen 

Språkkommune ble dette mulig å få til. I denne satsningen har vi integrert 

barnehagene i regionen og regionkontakten lede arbeidet også for barnehagene.  

 

Lærende nettverk har vært sentralt i de satsninger vi har arbeidet med de siste 

årene; VFL, LP og nå UIU og Ungdomstrinn i utvikling og skolebasert 

kompetanseutvikling. Effekten av de lærende nettverkene har vært variert pga. at 

mellomarbeidet på den enkelte skole ikke har vært systematisk nok. Det som har 

vært fokus/tema i nettverkene har ikke alltid blitt videreformidlet på den enkelte skole 

og det viktig tiltak videre vil være å arbeide med oversettelse- og 

translatørkompetanse i nettverkene dvs. økt fokus på hva betyr dette for oss og 

hvordan skal vi planlegge for å videreføre denne kompetansen inn i vår barnehage 

og skole? 

 

Skolene har hatt lesing og skriving som satsningsområder i tre-fire år, likevel viser 

kartleggingsprøvene, nasjonale prøver og eksamensresultatene at vi må arbeide mer 

med disse satsningsområdene.  Arbeidet med lesing og skriving må integrere lokalt 

læreplanarbeid dvs. arbeidet med lese- og skrivestrategier må kobles tettere opp mot 

ferdighetsmålene i rammeplanen og kompetansemålene i kunnskapsløftet. Hvis vi får 

dette til, tror vi at det i større grad vil utvikles den kompetansen som planverkene 

etterspør (tolke, reflektere og forstå) og som vi tror rammeplanen for barnehagen i 

sterkere grad vil etterspørre i fremtiden (revisjon av rammeplanen). Dybdelæring og 

utvikling av barn og unges metakognisjon er viktig for både barnehagen og skolen i 

fremtiden.  

 

Det skal utarbeides en gjennomgående plan for opplæringa i barnehage og skole 0-

16 år. 
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3. HOVEDMÅL 

Det overordna målet for Dyrøy kommune i satsinga er å styrke språkopplæringa slik 

at barn og elever skal få bedre språklig kompetanse. Det viktigste middelet mot dette 

mål er kompetanseheving av ansatte. 

Det skal utarbeides en gjennomgående plan for opplæringa i barnehage og skole  

 

4. MÅLGRUPPER 

Strategiens mål er å styrke alle barns og elevers språklige ferdigheter. 

Kompetanseutvikling hos hele personalet i barnehage og skole. 

 

5. INNSATSOMRÅDER  

 

o Alle voksne som jobber med barn i Dyrøy kommune kjenner sin rolle i 

satsningen og kan legge til rette for godt språkarbeid i barnehagen og god 

språk,lese- og skriveopplæring i skolen. 

o Styrke barns språk og læring gjennom muntlig kommunikasjon. 

o  Sikre en god overgang mellom barnehage og skole med fokus på språklig 

utvikling. 

 

 

6. RESULTATMÅL  

o Andelen barn i barnehage med gode språklige ferdigheter skal økes. 

o Andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter skal reduseres. 

o Andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter skal økes.  

o Ansatte har god kompetanse i hvordan skape gode og trygge språkmiljø. 

o De ansattes kompetanse som lese –og skrivelærere skal økes 

o De ansatte er aktive i arbeidet med å legge til rette for godt språkarbeid i 

barnehage og skole, og lede gode læringsprosesser basert på det de vet 

kjennetegner godt og systematisk språkarbeid og god og systematisk lese- 

og skriveopplæring.  
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7. ORGANISERING  

Kommunen organiserer vårt arbeid med ei styrings/arbeidsgruppe som består av 

styrer, rektor, ressurslærer i skolen, en pedagogisk leder og et medlem fra PPT. 

Denne gruppa deltar på regionens nettverk og er ansvarlig for framdrifta i satsinga i 

kommunen. 

Arbeidet med strategien gjøres i samarbeid med kommunene Bardu, Målselv, 

Lavangen og Salangen, og arbeidet ledes av regionkontakten. 

 

Regionen 
v/regionkontakt 

og 
utviklingsveileder 

Lede arbeidet med strategien for alle fem kommunene. 
Lede ressurspersonene og planlegge og gjennomføre 
satsningen sammen med dem.  
Lede arbeidet med å videreutvikle eksisterende nettverk for 
skolen og etablere nye nettverk for ansatte i barnehagene. 
Lede arbeidet med følge opp arbeidet i barnehagene og skolene 
på vegne av og sammen med barnehage- og skoleeierne. 
Være i god dialog med Utdanningsdirektoratet, lese- og 
skrivesenteret og PPT. 
Lede arbeidet med å støtte og veilede utviklingsgruppene i 
barnehage og skole. 
Lede arbeidet med å bistå barnehage og skole i utarbeidelse av 
tiltaksplaner som skal inngå i strategiplanen.  
 

Ressurspersoner 
i regionen. 

Bistå barnehage og skole i utarbeidelse av tiltaksplaner som 
skal inngå i strategiplanen.  
Delta i videreutviklingen av eksisterende nettverk for skolen og 
etablere nye nettverk for ansatte i barnehagene. 
Være en bidragsyter for at barnehagene og skolene fungerer og 
utvikler seg i tråd med intensjonen i strategien. 
Støtte og veilede utviklingsgruppene i barnehage og skole. 
Veilede og samarbeide med pedagoger, fagarbeidere og 
assistenter om det daglige språkarbeidet i barnehagen. 
 

PPT Veilede rektor/styrere og øvrig personale i oppfølgingen av barn 
med spesielle behov.  
 

 

MEDSPILLERE  

Som nevnt over er PPT og de nasjonale sentrene viktige støttespillere i arbeidet. 

Helsesøster vil også være en viktig samarbeidspart.  
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8. TILTAKSPLAN 
 

Innsatsområde 1  

De ansatte skal være aktive i 

arbeidet med å legge til rette for 

godt språkarbeid i barnehage 

og lede gode læringsprosesser 

i skolen 

Ansvar Involvering Start-slutt Status 

Tiltak 1: Kompetanseutvikling ved 

bruk av Språkløyper, - ansatte som 

aktive tilretteleggere for språklige 

aktiviteter  

 

- Skole: Hvordan skape gode 

og trygge språkmiljø i hvert 

klasserom?  

- Systematisk arbeid med god- 

lese og skriveopplæring 

gjennom bruk av skriving og 

lesing som grunnleggende 

ferdighet i Språkløyper 

- Barnehage: hvordan skape 

gode språkmiljø? 

- Kjennetegn på barns 

språklige ferdigheter i 

barnehage knyttet til 

Rammeplanen 

- Hvordan identifisere tidlige 

språkvansker?(språkløyper) 

 

 

 

 

Rektor, styrer og 

ressurslærere. 

 

 

 

 

Styrer 

 

Styrer/ped.ledere/ppt 

 

PPT, styrer barnehage  

og 

spes.ped.koordinator 

 

Alle ansatte 

 

 

 

 

Pedagoger b-

hage 

 

Styrer og 

pedagoger b-

hage 

 

 

Vår 17 

 

Vår 17 

 

 

Vår 17 

 

Høst 17 

 

Tiltak 2: Involvere foreldre 

                Å gi tilgang til språket  

 

- Gi råd til foreldre for å 

styrke eget barns 

språkferdigheter. 

(Tema på foreldremøter 

både i skole og 

barnehage) 

- Informasjon til foreldre 

om 

språkkommunesatsinga. 

 

 

 

Foreldre Kontinuerlig  

Tiltak 3: Involvere alle parter i «kick-

off» 

- Styrking av språklige 

ferdigheter gjennom gode 

språkmiljø og god lese- 

og skriveopplæring 

Arbeidsgruppa 

Ekstern 

foredragsholder 

Ressurslærer og 

barnehagens 

ressursperson 

Alle ansatte i 

barnehage og 

skole, foreldre, 

bibliotekar, 

trenere, 

politikere 

Februar/Mars 

17 

 

-�20�-



8 
 

 

 

 

 

 

Innsatsområde 2  

Vi styrker barns språk og 

læring gjennom muntlig 

kommunikasjon.   

Ansvar Involvering Start-slutt Status 

Tiltak 2: Styrke kompetanse hos 

personalet i skolen. 

- Lokalt læreplanarbeid.  Hvilke 

aktiviteter i klasserommet 

fører til refleksjon, tolking, 

finne informasjon og gi 

forståelse? 

- Hvordan kan vi lære og 

utvikle oss ved å snakke 

sammen? 

- Den utforskende, gode 

samtale som grunnlag for 

læring.  

- Hvordan kan man lese og 

samtale om litteratur i 

barnehage? 

Bruk av startpakken i 

Språkløyper  

Rektor, 

ressurslærer 

 

 

 

 

 

Ressurslærer 

Pedagoger 

 

 

 

 

Styrer/ressurslærer 

Pedagoger og 

assistenter 

 

Alle ansatte i 

barnehage og 

skole 

 

Alle ansatte i 

barnehage og 

skole 

 

 

 

Personale i 

barnehage og 

skole 

Des/Jan 17 

 

Jan/Febr 17 

 

Jan/Febr 17 

 

Febr/Mars 

17 

 

 

 

 

Mars-Mai 17 

 

 

 

 

 
 
 

Innsatsområde 3 

Vi sikrer en god overgang 

mellom barnehage og skole 

med fokus på språklig 

utvikling  

Ansvar Involvering Start-slutt Status 

Tiltak 1: Sikre at alle pedagoger 

kjenner til kartleggingsverktøy og 

hva vi kartlegger i forhold til språk  

Styrer, rektor, ppt, 

helsesøster, 

spes.ped.koordianator 

Alle pedagoger  

Februar-

April 17 

 

Tiltak 2: Tidlig innsats og bruk av 

kartleggingsverktøy 

Språkløyper; Lese og skrivevansker 

Når lesing og skriving blir vanskelig 

 

Styrer, rektor, PPT, 

helsesøster, 

Spes.ped.koordinator 

Alle pedagoger 

og Ressursteam 

Kontinuerlig  

Tiltak 3: Begrepsinnlæring  

Overordnet plan for skole og 

PPT, Rektor og styrer 

 

Alle ansatte September-

Oktober 17 
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barnehage 

Overgang barnehage skole i 

Språkløyper 

 

 

 

-�22�-



 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2017/214 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 30.05.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Søknad om aktivitetsstøtte 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 10/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Søknader samlet 

2 Forslag Aktivitetstøtte 2017 

 

Saksopplysninger 

Søknad om aktivitetsstøtte for 2017 har vært utlyst ved henvendelser til lag og foreninger, 

gjennom annonsering, mail, sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av 

kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai 2017. Det er kommet inn 10 søknader. 

Samlet søknadsbeløp er på kr. 334.259,-. 

 

Aktivitetsstøtten tildeles ihht. kommunens budsjett for tilskudd til frivillige lag og foreninger. 

Budsjettposten for 2017 er på kr. 75.000,- som foruten aktivitetsstøtte skal dekke tilskudd til 

voksenopplæring kr. 7.500,- (ulike hobby- og tiltakskurs og badevaktsordningen (fredags-

bading), kr. 10.000,-. Imidlertid blir ikke tilskudd til badevaktsordningen utbetalt for 2017.  

 

En presisering om årets søknader og tildeling: 

Ihht. vedtak i KS 16.02.15 sak 2/15 – «Kulturplan Dyrøy kommune 2015-2025» settes det som 

krav for å motta aktivitetsstøtte fra kommunen at lag/foreninger driver aktivt oppsøkende 

virksomhet mot nye og gamle innbyggere. Dette er knyttet til delmålet «Synliggjøre mangfoldet 

og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» i kapittel 7, Det frivillige Dyrøy.  

 

Følgende lag/foreninger har søkt aktivitetsstøtte for 2017.  

1 Dyrøy Korforening 11 000

2 Brøstadbotn Barnegospel 10 000

3 Brøstadbotn Skytterlag 18 000

4 BIL Fotball 123 000

5 UL Forsøket 12 000

6 UL Heimhug 25 000

7 Dyrøy Paintballklubb 117 093

8 Dyrøy hagelag - utstyr 5 436

9 Dyrøy Hagelag - soppkurs 10 000

10 Håndarbeidslaget 2 730

Folkeuniversitetet  

Badevakt, Bil 

Sum 334 259
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Administrasjonens vurdering 

I forslag til tildeling er det lagt vekt på «regler for aktivitetsstøtte», samt hvordan søknadene 

imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  

 

Ved enkelte søknader (nr. 4 og 7) er godkjent kostnad justert ned, slik at støtten går til aktiviteter 

og utstyr, ikke til ren drift.  

Det har vært tradisjon for å tildele mest til aktiviteter som kommer barn/unge til gode. Det er 

også lagt vekt på søkernes egen beskrivelse av hvordan de arbeider for å gjøre sine tilbud kjent 

blant innbyggerene.  

 

I tilfelle der lag/foreninger også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra SalMar Kultur-

fond i Dyrøy, gjøres det en samlet vurdering av helheten. 

 

Ut fra godkjent søknadsbeløp har administrasjonen kun foretatt en %-vis fordeling av midlene 

(25 %) Evt. ytterligere politisk prioritering av søknaden gjøres av utvalget i møtet.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Aktivitetsstøtte for 2017 til lag og foreninger tildeles med til sammen kr. 75.000,- 

 

2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2017:  

 

Lag og forening Søknad Fordeling 25%

1 Dyrøy Korforening 11 000 2 750

2 Brøstadbotn Barnegospel 10 000 2 500

3 Brøstadbotn Skytterlag 18 000 4 500

4 BIL Fotball 95 000 23 750

5 UL Forsøket 12 000 3 000

6 UL Heimhug 25 000 6 300

7 Dyrøy Paintballklubb 80 000 20 000

8 Dyrøy hagelag - utstyr 5 436 1 500

9 Dyrøy Hagelag - soppkurs 10 000 2 500

10 Håndarbeidslaget 2 730 700

Totalt 269 166 67 500

Folkeuniversitetet  7 500

Badevakt, Bil 0

75 000  
 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Soknadsskjema -

Aktivitetsst6tte
Dyroy kommune

Ad ress€Aasrera: lAstrid Ostrem Skoglund, Bronadveien it78

Srknadan r.ndc3naya?at tll xrYicatottct I Dyra, kommrn!: Dyrt, kommuna, garYk.torgrL 931 | lra3dltdr

Saksnr.:

Dok.nr.: Lopenr.:

S.beh.: Arkivkode:

Dato:

Kontonummer 14796 63 66,490

eget vedlegg

B6kiv alcivlt€ten, evt.
utstyret og hvordan dere
har ienkt e jobbe for I
glore tilbud€t kjent for
innbyggeme.
(Bruk orn n.dvendlg eget
ark):

sum utgifter med aktiYiteten/utJtyret: k;

beskrivelse legges med pe eget ark

, utdrag av laget forening€ns ,egnccp som kun vis€r denne akdvitet€fls utgifter eller uBtyrskoshad.

I E det ct nytt aktivitastilh.td 5om men€s igangsatt *rld€,t v€dl€qges bud5ien for betegnede kostnader

for drift ogleller utstyr.

Antall dehakere: {5ett kryss)

Bam: E 1-10 fl r r-2s E 26so+

Voksnel E 1-r0 I l1-2s E 2&50+

- Hak av dersom sol(,laden qielder tihak knyftet til
u Friluftslivets lr.

ofte foreger aktMteten? (sett kt),st)

I g.ng hve, 14. dag1-7 dager i uka

Brtgtilln+w E, o5' 2011
Underskift aktivitetsleder/formann

i -" .;ifiltftttrio't-r.'6itr.t 
r.rc at drJcrneior hvr*d!'ft'rdct ttt.' nttt'tll i

rnrrw.dyoylommune.no - postmottak@dyroy kommune no - 77 l8 92 00
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Beskrivelse av aktiviteten i Ovrov korforenino

SangerireUregnskapsCret varer fra 01.10 - 30.09. Koret over fast en gang pr. uke og har
medlemsmote en gang pr. m6ned.

Oktober/november

Oving til julekonsert. Julekonseden i kirka er en adig b€givenhet sammen med andre ahor€r.
I tillegg har koret konsen pa Dyroy omsorgsenter.

Varsem6st€ret:

Varsemesleret brukos til 5 forberede virkonsert, gjeme m6d Bt b€st€rnt tema. Koret deltar
pa 1. maianangoment med sang, servering og utlodning. 17.mai deltar koret med sarE i

kirken, ved omsorgsenteret og i hallen. Koret bosoker ogsA omsorgsenleret m6d konsert i
juni.

I juni 2016 deltok koret pa landssangerstavne i Svolvar.

September:

Koret anangerer og synger ved Kor i kAl-arrangementet. I 2016 deltok vi ogsA under
Dyroyseminarets festkveld.

I apnl2017 arEngerte vi seminar istemmebruk med ekstem kurslod€r.

Ellers stillar koret gjeme opp ved ulike anarEement i kommunen.

Dyrsy korforening er registrert i Bronnoysundregisteret med kasserer som kontaKpe,son.

I forkant av nye prosjeldnytt semestor forsoker vi a gjore aKiviteten kjent br A fA med nye
sangere. Koret er apent for alle som liker d synge. Flere av kommunens nye innbyggere har
vert innom koret, og noen blir.

Regnskapet viser utgifter og inntekter. Den storste utgifren Er diriren onn p6 46 315 kr.
Koret har ogsA store utlegg pa noteinnkjsp.

Med hilsen

fuh,,Agd.,a^,W
Dyroy korforening
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Regnskep 201512016 Reenrk p Dyrry Xortor!.hg 0t.10.'15 - 3t.09.t0.
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Regnskap Dyroy Korforenin g 01.1 0.1 5 - 2'1.12.16

2014t2015 2015t2016
Oiriqennieneste 45 570 46 315.00
Egne an!!g-ement

0(3i 00
Annen utgifl (gaver. noter. kontorutg. o. l.) 6 902 294.50

Gebwer til Sparebanken b/.
Sum ltglfter 78 272 r36 862,50

Drlftsoverskudd/underskudd (33 405,91)

BALANSE

16 860,34

Oyrlge kommemrer: Bokfrn efi.r kontrnQrln3lppal Regmklpsperlode 01.10.15 - 30,09.16

<"f
/e3tt eraaOOom, t9 rr lLr!.4.Y.-"'t .'|'c*-* 

-Knut Arne Johe+sr
ktrseref \

t.,,-1

B*h tr4,Z/,*,
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Skiv ut

Sdordrn rndrs/tcalrfr t[ svlc.totgct I Drrry lo. nut.: Drray lommun , S.rYk toltrt, 93f I Br.3t dbott

LageMoreringens navn: Sarnegoipel

Adresse/ka$erer foss€rer Frank Moldvik Kontonumfi€c h796 636 74,15

Dyroy kommune

BeskiY aktiviteten, er/t
uBtyra og hrordan dere
har tenkt l robbe for,
girre tilbudet kFnt for
innbyggcme.
(&uk om nodvendig eget
art):

Barn€gosp€l er ct td for bam I grunnskoleald€r i regi av Dyroy menighel P.!.

vi kun tilbud fo, el€ver | 1.{.Uasse. Korev.lsene fongat hrret mandag i SFGt&. Koret

ar e 6 til 3amarbeldb$oMelles konsett.

C mange arenaec - har egne konserter og samafteidskonsener m€d andre aklorcr i

ncn, pl familiegudnFnener, p, be!6k dl q/try omsorgssent t, arr.nger€r iul€gta
julegGntennhg 09 tar oppdng fra andrc som eflsker bain€lorlng pa sine

temCnter. M drar pl tur€{. M hal hatt samarb€id med andru bamekot og oosker spcsieh

er innlemmlt i Broonoysundregistetet.
mott r ftibrdsmider vla 'Ung Kitt s.ng'.

{ap€r di ig€ntti€nc5te fra lommun n. D€tte er korEtt st rnc utgiftspost Eh]s trenget

pang€r tfl tr€r, noe k6yme, torgcnsere, noter m.m.

iret oio, sin aftirita ficnt fot alle elever C Ehvetun rkole som cr i tktuell alder.

Sum utgifter med akiviteten/uBtytct k.:

bestrivelse legges med Pe eg€t ark

. t tdrrq ev laqEBfio{rnlngens regnskap sonr lun viser denn€ alitivitctens utgiftGr ellai uBtyBkosErad.

' Er det €t ny,n ahivttrtstllbud som m€n€s l9n95att skal det vedle996 budlim for ber'gn€de kosmader

for drift ogr'efler utstyt.

Anoll deltalere (sett kryss)

Bam: C r-10 8 r-2s E 2650+

Volsne: E l-r0 E ! 1-25 fl 26s0+

- li.k av de6om s.load.n gieldcr t'hek knyttst tll
Ll ralufttlrar &.

ofte forega, aktiviteten? (ten k Yss)

'l g.ng hver 14. dtgfi l-7 dager i uka

Sted/d.to/lt und€rskrift aktivitetslederfi crnan

liii-Jii.t io.rn.L lrcr ttd vm.tt drlanr ior hs rlfrtor d'r tttg tr"n' dl'

frayroy.tommune.no ' po3tmotrakedyrqy.ko'nmunc'no - 77 18 92 0o

3 (dz{tllis /o/.''r .fl;' '' S{*.,i^ '
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Ansu+DrNG FoR

BROSTADBOTN

BARNEGOSPEL

2016

Etter at arsregnskapet for 2015 viste en negativ

okonomisk utvikling, er det gledelig 6 kunne

melde at koret er kommet seg ovenpi Qjen i

lopet av 2016. Dette skyldes i hovedsak lre
ting.

Det fsrste er at bide Dyroy menighetsrAd og

Dyroy kommune/Salmar ga BB en stor sum i

aktivitetsstotte etter soknad, hvor vi ogsA

beskrev korets okonomi.

Det andre er en innsats fra styret som gikk ut
pi A sske bedrifter, lag og foreninger om et

okonomisk bidrag mot a ho[e minikonserter

som motytelse. Det resulterte i flere rause

bidrag pe mange tusenlapper. Koret sendte stor

takk til samllige. LHL er den bidragsyleren som

til n6 har benyttet seg av minikonsert, noe bide
koret og LHLs irsmote hadde stor glede av.

Det hedie er at dirigenten pe eget initiativ har

besluttet A gd ned i lonn fra to Uu til en Uu f.o.m.

skoleiret 2016-2017. Dermed er lonnsutgiftene

lil dirigent halvert fra august 2016.

Korels arbeid kan ni gi videre uten store

okonomiske bekymringer.

BB kan se tilbake pi 2016 som et spnnende
ir p6lhre miter. Tidlig pA 6ret fikk vi tilbud om

A vare med som kor pA Runa Bergsmo sin

konsert (Du store mamelukkr i

Nordavindshagen. Vi takket ia og fikk ovd inn

noen sanger som vi ftamforte sammen med

Runa. Hun var godt fomoyd med oss.

P6 vAren satte vi opp en egen konsert som vi

kalte rEn dyisk konsertr rned et variert knippe
dyresanger med drama til. Det var stor
publikumsoppsluhing. Dyroy korforening var
spesielt invitert som gjestekor og framforte
Bamesangpopouni med bevegelser, noe som
ogsA ble et populert innslag. Det er bAde

hyggelig og god giensidig PR for flere kor eller
grupper 6 kunne slstte hverandre p denne
miten i det kulturelle arbeidet i bygda. I tillegg

kom et revekor (best5ende av ulkledde

foreldre) pi ovenaskende besok og danset til

rThe foxr til stor begeistring for bama...som

enn6 lurer i hvem det var...
Pa senhosten tok koret seg en tur til

Grottebadet i Hanstad. Dette var ikke bare en

badetur, men ogsa en tur med opplredener
bide pA hurtigbiten, igangen pA Grottebadet

og i en spontan bursdagssang til ei jente pi
Peppes Pizza.

Alt i alt har vi hatt et innholdsrikt sangerar.

BBs opptredoner i2016:
2.4. Konsert cDu store mamelukkr med

Runa Bergsmo i Nodavindshagen

17.4. BB deltar p6 fam.gudstjeneste i

Brostad kirke
'l '1.5, uEn dyrisk konsertr i regi av BB.

Dyroy korforening m/gjesteopptreden

26.5. BB synger pi Dyroy omsorgssenter

30.10. BB deltar pi fam.gudstjeneste i

Brsstad kirke

5.11. BB pi tur til Grottebadet. BB synger
v/Grottebadet, pi hurtigbiten og

spontant i en bursdag pd Peppes Piza
26.11. BB anangrer rJulegrot med

nissesangr i Nordavindshagen iin
julegrantenninga

18.12. Julekonsert m/BB og fire andre aktorer
i Brostad kirke

STYRET HAR BESTATT IV:
Anne Madl S, Nergird, leder
Vibeke Nilsen, styremedlem

lrina Pattaeva, styremedlem

Bone Storvoll, styremedlem
Karin Storvoll, dirigent

Vara: Mariann Andreassen

Kasserer: Frank Moldvik

Revisor: Tom Erik Forsi

Styret har holdt 3 styremoter og behandlet

13 saker

Medlemstall for 2016: 18 medlemmer

Takk til korister og foresatte for stor
innsats gjennom hele 2016!

Karin Storvoll
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BROSTADBOTN BARNEGOSPEL 201 6

Driftsoverskudd

Okning i kontantb€holdningen

Brsstadbotn
03.01.2017

...^,
-Fr:hk Moldvik

kass6rer

BALANSE lnnteker ftqifter
Arranqement / Tilskudd 63 562,00 5 870.00
Korgensere 0,00 0,r

Kontinqent 3 900,00 1800,00
Kopiering 0.00 0,00
Diriqent 0,00 46 315,00
Renter/gebyr 13,00 18,00

Diverse 0,00 350,00

Sum inntekterrutgiftor 67 475,00 54 353,

13 122,00
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REGNSKAP BROSTADBOTN BARNEGOSPEL 2016 Kto.nr. 4296.63.624/16

Ktrta I I4.., / Tlllkudd ao no aaK.rdit I
I

nn0. goholdnanq 0,

,,1 ilorrlorBkont. 20161201 7 3
,J 16I lnnsxudd - DyroY sogn
.3161 Kordarioent -hosl -15 19183,001

afe 2 4.16 195,
ale 2 1.1A
yroy Pension6lfor. Gave 10
vrov Sokn offer 25
emas - Gave
yrry LHL - Gave

1.05 1

p6 fta Frk. Nilsen kafe
rar Kullurfond 't0

l6lAklNilelsstolle - Dvrov kom 2
l6lDirioenl t halvar 16 t7

1800,001
l6lBaUPizza - Ha.stadlur 374

l6lOoooirr banklerminal 81 810,
l6llnnskudd Bank 6s2,

eoo - blomste, 350.001

er 20'16 13,
ryr 2016

e beholdning
m pr. dd.

-�32�-



3

Nullstill Slriv ut

Soknadsskjema - 56}snt:i7l4jg
Dolcnr.: Lopenr.:

S.beh.: frL, Arkivkode:

wto 9f4-17-
Aktivitetsstotte

Sahrrd.o 3.od..rLyrt. dl t.flketcg.r I Drrry filrilt : Drta, folfrl|r,n.. S.ltlGaorfl.q Itt I llr.trodl

rigetroreo.og€nsn vn: I BeAs T,'toSc, A,J S K'y 779 R L 
^6

Ad,t'r€/l(assoret: [3.*\^\-\ r^ o ^ 52 rcor,t-u.,"." lc/ ? 1b b bs19

- Hak av derom setnadan El€ld.r dtak ktyttet t
Ll rnuttivas !r.

Hvor ofte for€gar aktivit tcn? (sett ktyss)

El l-7 dagEr i uka

l/r'n .Ect(-.|b-ln 6'*l"i g*d
Undc.skrift .kMteBl€drr/fonn nn

Dyrsy kommune

Sted/d.to/et

S<- r/t.tt.e5. 2 5tk-
Eesldv alcMteteq ela
ut$Fa og hvordan dcI!
har t€nkt e Fbbe fs t
dftdbrd€t U6ttio.
innbrgEErne.
(&d( o.n n dt indig .g3t
arkl

9m utgifter med aldiviEien/utstytet b:

berkrirelse legges mcd pe €g€t.ft

oUtUrag av la$tsrfor€nlngG.ts l€gnrt p som tun vis€f d.nnc aktMtrtens utgfEf Glhr Utsty6tostnad.

. E, det et nrr alcMtcBtilbud som men6 igEngE tt skal det Ycdegqrt hdsj.|tt fu baagnede ko6tn def
for ddfr ogleller utnyr.

Antall d€ltakere (s€tt lryss)

Bam: fl r-ro B ll-25 D 2AsO+

Voksne: E r-r0 E ll-2s fl 2&5o+

i s.hr.d.frLrro.t"rl.'-6idivrie*lrrrlriorhtrr.ttlvlrid'rstt"nitrfl i|:
rwvwdyoy.kommunc.no- postmtti&eq/toy.komnunr'no' 77 18 92 00
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Brostadboten skytterlag.

Brsstadboten slrytterlag driver med skyting i samrld med DFS sine regler og
normer. Aktiviteten er inne pA vinter, miniatyrskyting i kultursalen og ute pl
sommeren pl Evertmoen skytebene. Vi deltar ogsl pA stevner i Troms, Nordland.
Dette er en aktivitet for de fra l0 6r og oppover, Vi lerer skyteteknikh hvorden
man skal behandle vApen og lerer skyteprogram for mitriatyr, felt og bane. Vi
driver ogsl trcning/oppskyting til elgiakt Lagct holder gevcr, utstyr, skyte-
rekvisitra, vedlikehold av gev&r, skytebaneanlegg osv. Drifter ogsl et skytterhus
pA Evertmoen. Sl dette koster pcnger for oss og er vedlig takknemlig for stette
vi har fitt, og soker derfor om stotte til vidre drift av aktiviteten.

Brostadboten skytterleg ved Tonald Gemst ni*'*il 9a"*
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Utdrag av regnskap 20 I 6.Brostadbotn skytterlag

Utgifter:2016

Ammunisjon Ia:11761
Renovasjon tr:3088
Energi. k:6504
Forsikring ln:6971
Vedlikehold/vipen kr:6699
Kjokken k:410
Baneleie k:1000
Kontigent/avgif k: 8523
Gavepremier Ia:O

Div k1599

Sum utgifter kr:46555
Brsstadbotn skytterlag
Tor viggo Gamst.
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Sokrnad om AktiivitctslitgrlHlo ii lDyrgy

tirkor: llrostadlbotn llll. lrrotball

llrostadbotn .9.mai 7.01; 1.

lrlatrgrurnn

Brostadbotn il ble stiftct i 193fr, oE har S0.arsjubilcum i ir. Vi ar oI fleridrettsla8 me.d aktivitct innon

vollryball, ski, allidrutt og fotball. l:otballgruppa ulgjor i da1; dcn stOrstc aktivitctcn i idrettslaget, mad X

aldarstrastamta la8 og totalt 70 akivc i tilleg8 til A lafi i 6.divisjon. vi har opplcvd ct oppwing i

fotballintcrcsscn ottcr at kunst8rcssbanen sto ferdig i 2014, of i tilleg8 til treningcr og kafirper fore.gir dct
spill og aktivitat pA bancn stort sett hvu da8 . som lritidsaktivitet o8 i skola- og bamehagercl;i.

l{rtballgruppa Onskar n5 6 lcggc bcdn: til rcttc for bam oB ungdom som Onskcr d utvikle sin

fotballintorass], oll vi hlpcr dcrfor pl stottc pjcnnom salmarfondat slik at vi kan drivc mer systcmatisk

fnrdigho;tsuwikling.

Mflls,e-.tt!ng:

- l:orbcdro treningsforholdene for fotballen i l)yrOy vcd I invcsterr i hjclpemidlcr.
- Iorb0drc forholdcno fortalont utvikling vcd i utdannc tlencrc og lagledcrc
- t.cp#c til rettc' for egcntroning.
- Gjorc det interessdnt for bam og ungc d drive lysisk aktivitct.

Milgrupppi

- llarn oB ungdorn i aldcrcn 5 18 ilr
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pudsictfl lnvistcrringsbafurv:

Med vennlig hilsen / Best regErds
leder i fotballgruppa

Rafo.ol Oh.,
T,l. q47 4.$afru

€.postl roeibsp,no

ll93kriYcbo: Arll.nr: Pris: Antnll: Sum.

lnnbyt(,rbok$ l)aco 3 m trcbonk, 2 redor.. 24000,00 ) 48000,00

lrotballor og dly I onlrigtulttyr 15000,fi) 2 15(n0,00

3 or banc for harn I aldcron ti6 at 16000,00 1 1C000,m

Kruls oplrlac n0 ttcnolo og aglodhro 40000,00 1 40000,00

' thoffologoo for e lntogmro flyknlngor i fotball tmlljeot (prolil hcrr) 4000,00 4 ,4000,00

tiulU INVS r1 il'llt{Gs ljl:llOV 12!t000,00
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saknr.: i1lAty
Dolcnr.: Lopenr.:

s.ueh;-gp,q Arklvkode:

o"to,b/5r IEur:'lm" 

-
Srkrdrn ndrr/l.trrla d t]daiori.t I Dtq fmlrnr D!r, bl5rrl1 SJdfrrf.t ttt f Drir6dr

d.L.a -l

Adrtsse/lassrrcr: I l,:, t' t<ontonummec l{ / b

Eask lv aldvttlten, errt
utrtyret og hrrordan dere
h.rt nlt ljobb. fo.I
glo.c tllhdct kicnt for
innblEg€mc.
Oruk o.n nrdv.ndig cgEt
*t):

J"*k4op at W ,u.ltuVtalcry o1 $z,7psndt

StatL* lna> ''''t A \ftut"u' -dt b,tbf
t<o*fiv"'aryu, batnuidp, taua&f, tob ttift
tlc. sd tl;t%* ,, *n F, irz?t In
ic fun1@ ,tlo4op a, /oo sttc a., Au<o -so,t

fum utglrtcr rrcd rrrivrtctcn/rn*yret b; | ,/2 oor,'

b.skrit .lse l€gges m€d pa eget ark

' Lrtdr.g .v bgctrbrnhgcns GgnCop sctt lun vls.r dennc aldvttcirns uqlftcr cllcr utsyrsltmnad.

'E da €t nlt.ktMtrtsdbud som rlcn6 ig..r$.n slol det y€dcgg.s buds,at fot bt'lgmd.l@cnlader
fo. drlft og/Chr utstyr.

Antill deltelcre (srtt lsyss)

Bam: f) r-ro D r r-2s D 2C5O}

Voksne: D r-10 fl r r-25 D 265c|
- Ha& .v deEorn s.l(,ladcn gjHdcr tilt k lmyttct tilu rrifufrslivcts ar.

Hl,ol ofte fu.eger akMtctln? (s.tt ktFs)

D l-7 dagcr i uka E I g..E h\.e( 14. d.9 E 1 96ng hver mnd. e"na O.rf"frf I

B,t>talbota 8/s - /7
Sted/dato/lr

Sab!.ddrltt fO.m.L Drt:bl v;r rtt d{rmrro. hrr? alaMt r d.l ta*.a arm dl.

swy.dyroy.ko.ttllruncJro - po.fitdtaf.ldt oyfommurano - z 18 92 @

5
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Soknadsskjema -

Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

Salnrd.n r.o&t L|rr.. U t.rvlc.to.gi I Drray tommun : Dy?a, kommun , S.lYk tortat 93t I &r.tr otl

LagetVforeningens navn:

Adresse/kasserer: lbntonummcc

86lriv rktivft€ten, 6a
utstyrct og hvodan dcrt
h.r t nh I jobbe for I
glore ulbuda kiert tur
lnnbyggerne.
(Bruk om nod\€ndig eEct
ark):

Ant ll dclttlcr!: (r€'tt k yst) 
'{xf,is:

Brm: ! r-10 t r r-25 E 2&s0+

Voksne: E l-r0 I r 1.25 EI 26so+

- H* rv denom sdo[d:n gldd.r Ulttlk knytt t dl
lJ ral,rfirlt n'ts lr.

TO{U. Gr-"crrscn
Underrlslft !kMtctdcdafi ormlnn

Utstr: LnnY-ioP
Arhnlct: Tor 6-

clv P(Dl€ctoc-
t'u!^oe 6rrr.-r.r<- lr\I.cL 5Pt\-

Kv c\ d<r. Mtrf,.gtu-br 1r cl.r\ne^ c\-t<-\ vi{c:\
vit q3sE- <rLr.!-- utd- c. hcL ea p{oJccJor

-trur.dr.* nl bG Er.-o\i^s<J+ F- Lo'{3<-i-:

\:- ryr^ar- og (+<-euootta.:- :'*_'^t^ .

fum utgifter mld rktivitcter/utrqrlt la.: OOO,-
bglrivelsr l€996 m.d pa cact fflc

. t dr.e hgEtr/bltningE'l3 rlgntk p lom kun Yltrt dsmG .ktMtatant uBlttc'r elhr utttyBlo6had.

. Er dct et nyfi al.tMtcirtllbud som mcnas lg.ngtan sktl d.t vldlagqca budtjAt bt batlgttcdC kort dcr

for drlft ogldht utltyr.

olt br.g0r.hlvttct n? (tctt kryss)

I grng ht! I/t. d.9l -7 dlgcr I uk!

St d/drto/l,

i------ rnearmrt ro. tnrl. 
- 

oJ-ilit Jin rrt rO.nrr ior hYrr rlridtrr drr lrbt n'm dt' it:_.-_::-::-::-.-.-...-.- ----------..-.-]
wvwv.dytly.kommuncro - postmotttkCdytoy'kommunr'no' 77 l8 92 0O

FTr*zl*rytur
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*tt nt<ieno /tr+st.yrs Ko,\nctctrr'

-$ Bucr"sS.UL .[a. rrcrcqrqd.o f'oslroc\cle-r

proJer-lor ISOO6I t\a

&r-ut er

rnonkrinq

u L *errn *u fi.

2500 Kr

+500 (r

TotcL- 11r>5+n<id. .L5 OOO ((-

-.L fr nansrrn rqspkLn :

fur L $ncLns\ert- trf-Stqrttr tit
O-KHra\c\set@\t^ lOt-r \*be-tal*".

VL t+crmh,r.r{ hfi"c yq^,1.,i6h/t crKonom,r.a1€
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Soknadsskjema -

Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

saln.den $ndes,,levstt tI srrvictorga I Drray

$ olltE?*ffiuurre

Logetsforenrnge'ns navn: I Dyroy Parntbatr Klubb

t-----_:-_-__-.=ri
i ttuntonvmmec I rl776. I8.8716l
il

Bu5kriv aktrviteten. evt.
'utstyret 09 hvorddn dere
h.rr ienxt e iobbe lor i
grore ttlbudet kjent for
in^byggeme.
{linrk om nodvendig eget
ark)

l 
tr. r,r,n* r* ";r;";;; ;

iFrlgen,te b"srrir"ls. legges med pi eget a&

' 
' Utdrag av lagetsroreningent regn*ap rcrn kuo vr*r denne aktivitetens utgifter eller utrtyskostnad.

i . E, d"t 
"l 

nytt akttvrtetnilbud 9m m€ne5 igEng6att lkal det \rede99c5 buds.iett for beregnede kosrnader

tor dnft og/eller ut5ty.

,AntCl dchdk€re: (rett k y5t) 
I

iBarn lT l-to ,L t r-25 lEl 2c50+ ]L 

---- 

-.-I..--. - J-.- -.----.-l=---_--.1
,v,tl_", _ _lq rll_ iD tr-zs lE zesol

l-7ddge, iuka iU I gang hvet la.dag 'E l gang hvei mnd-

-.-'-.-.--.-
lo..r5. l'l

. " Hakav dersorn toknaden gieldel tiltak knyttet t{
U Flluftslivets,r.

5red/dato/,. Undertkrft aktivrtetsled€r/formann

Adreisr,/kais€rer: I Orlan Thomass€n

ofte foregrr aktiviteten? {sert kryss)

sdoEdrfri$ r O. mai. t,tl rtal vara att 5lldn ,or lrYar aHltltat alrt Jalcs sirtta tlL

www.dytoy.kommune no - postmottak@dytoy.kommune.no - 77 l8 92 00
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Aktivitets stotte 2015 -Dryroy Paintball Klubb

Dyroy Paintball Klubb ble stiftet 30.06.2015 (org.nr: 9157051111. Siden den gang har vi fett
pi plass egen Facebook side (![1pr.1/ur_ww,facebook.com/dvt-ovoairttb4l )som per dags

dato folges av 347 personer og en hiemmeside ( http:l/www.dvrovpairrtbra ll.rrq l hvor all

informasjon tilknyttet klubben, utleie og gjennomforing av arrangement skal publiseres.

Vi har ilopet av 2016 bygget en utendgrs bane pi Evertmoen, det er kjgpt ogsi kjopt inn
hinder Ior bruk til innendors spill. Det har vart stor deltagelse ved arrangement og vi ser
spesielt stor interesse og engasjement i lav aldersgruppe 16 - 74irl. Klubben mangler
fortsatt en del utstyr for i bli uavhengig av andre, dette gielder spesielt fylling av luft.

Klubben har per i dag folgende utstyr:
. 10stk Tippmann FT-12 markorer m/tank og magasin (over 136r)
o 10stk Dobbelglass masker (d6rlig kvalitet)
o 16stk JT SplatMaster 2200 (under 136r)
o 16stk Enkelglass masker til bruk med SplatMaster
. 6000 reball for bruk med paintball-markor
e 2000 reballfor bruk med splatmaster-markOr
o Chronograf (mdler utgangshastighet pl ball)
. Sikkerhetsnett (100m'4,5m) henger i idrettshallen permanent (4stkl
. z00bar laBer tank 2+2001 og 1*501
o 30obar lagertank 2*501
o lnnendors bane (26 dekninger)

Det er totalt investert for over kr 80.000,- i utstyr hittil. Klubben har en avtale med NMK
Dyroy om disponering av egnet omrede tilknyttet motorsport anlegget pa Evertmoen, hvor
vi har fitt en andel i det nye "gatekjokkenet" som er under bygging. Na ligger alt til rette for
at det kan bli fullfart ipaantball miljoet.

Budsjett - Gjor Dyrqy Paintboll Klubb uovhengig ov ondre:
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For 3 optimalisere spill-opplevelsen Onsker vi 5 oppgradere eksisterende markorer
med elektrisk magasin samt bytte ut maskene (da disse er av dlrlig kvalitet, passform

og dugg).
Kompressoren brukes til 6 trykke luft p5 allerede innkjOpte lagertanker (brukes av
dykkere, samt brannvesen). Denne setter vi gjerne disponibel for kommunen og
andre som har slikt behov.
Fyllestasjon behoves for I fylle luft fra lagertankene over til markortankene. Vi har
allerede kjopt en som tiler 200bar, onsker ni en som kan takle 300bar.
Reball - gummiballer til spill innendors. (Kasser a 2000 ball)
Paintball - baller fylt med vannbasert maling. (Kasser a 2000 ball)

Vi ber om at det legges vekt pd at defte er ett nytt tilbud i kommunen som aktiviserer og
sosialiserer barn, ungdom og voksene fra en alder av 6 ir og opp til helsa sier stopp. Vi
tillater oss e soke om full stotte, men bemerker at all stotte tas i mot med stor
takknemlighet. Vi har noe midler per daBs dato oE nir sommeren kommer har vi mulighet til
a tjene inn ekstra. Men vi Onsker 5 gjOre idretten s6 billig som mulig for alle som er
interessert.

Med dette hAper vi at soknaden gir et helhetlig bilde av investeringene som kan gj6re Dyroy
Paintball Klubb totalt uavhenSig og giennomforing av nye og flere arrangement mye enklere.
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Dyroy kommune

Soknadsskjema - 9}5ff;QLt1fr/41t/
Doknr.: LoFnr.:

s.beh.tN/(2 Arkivkode:

o"a,ilf4- pl
Aktivitetsstotte

3abrrdJt l.nd.i,Lval.a dl aarylcaao.g.t I Oyrry lommuna: D/rrrr lommun , Sa latorga{ 9ll I }tct dbdl

Lag€tsfi or€nin gens navn: Hagelag

Adr6s€Aasserec Frrstadveicn 30o

- - -- 
r Utrdg av lag.ortoottr,O"rn **** sorD kunvsEr denne ahhriH€ns utgtfler Cf- ,"O*f.ta"U'

. E d€t .t nytt .lahrlt idlhrd rom men6 igEIRE n skll dct vtdlcggrr budrctt fu b.Ggn d. k6tnader
ior drift oglelkt utstyt

KontonummeE

Antllldeltak Ie: (srtt h/ss)

8am: E r-10 E r-25 E 2F5o+

Yoksne E 1-10 E r1-2s E 2es0+

- Hak av dcrsom stknad.n gjald.r dlt k knyttrt Ul
lJ r;luftslires ar.

B6krtv ahivitrGn,6/t
utnyct og hvodan dare
h.r tenK I Jobbe for ,
gi'I! tllbudet lqent br
lnnb),ggeme.
(8rukom ntdr€rdlg eg€t
all):

m€d d€tt! om midht for I kjtpe utstyr, sorn vi
hver hon saml€s M og lagct kanser og juled.korasioncr, som vi selg€r p,

juhrna.rted vi ser a vi tr.ngcr en del ut$/r fot a kunne qiarc dette atbdde& s€ egat a& '
hreldene annonseter vl giennom bat ft sk e, seader sms og €post dlste

H-nor ofte foregar ahiviteten? (sett kryss)

E l-7 dag€t i u*a E t 9.n9 hvlf ti. dag [ 1 ging hnr mnd. Annct 66latv)

Sted/dator'rr

i srkreOfifJt to. rnrl DGt 3&rl v....ft.LJ . ior hY.t l$vtt'i d't ttLt rEtt'd' i
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - -.. - - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - - - - - - - - I

-- -. -. .- -- . - yrnr.dyrqy.l@mmulalq - P-olqrlgttale)d)rcy'kolrtrunerlo . n 1.a 92 q 
.

ffi
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Maxi - Miljfrus

Dyrloy hagelag

PRISOVERSLAG DIV.

5 stk rapid limpistol a kr 390,-
5 stk Knipex avbiter akr 329,-
5 stk Fiskars saks ab 249,-
4m voksduk a k: 149,-

Total

Alle priser er i forstA inkl mva

Mvh

Maxi miljo as

Mort€n Atrders€n

Postbols 190, 9350 Sjsvegrtr
Telefon:77171510
Telefax:. 77 17 1344
Barfu ironr: 4E030502607
No. 932 446 480 Mv&

Sjovep 02.02.17

Kr: 1950,-
Kr: 1645,-
Krl.1245,-
Kr: 596.-
Kr:5436.-
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Soknadsskjema -
Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

Adrgs€/kasserer: Fronadeien 300

Srbrdrn 3.ndedtrvr rdl rarvlcatorfct I or?a, komtlrunG Dr"ar lommuna, SaraLatotllrt,93l t Bfit dbotr

lrgctr/brCnlngcns na/!r; Hag€la9

s,/knr: A$-A /oJL!
Doknr.: Lopenr.:

s.*h: n/J(, Arkivkode:

Dato:72/ 4. P

Kontonummcn

- 
Hak av dcrsom sakn dcn gl€ld.r dhak knyttet dl

trl rm,rftdlrets tr.

Bask lv ahivitct n,.\/t
utsq/Et Og hr,odan dere
ha? tcnh a Jobb€ br t
qi.rt tilbudct kjer fot
innhpgEmG.
(Brutom n dvendlg ega
.rk}

van opptatt av , lerc og bruk! naturen og det vi h.t rundt oss
Ir er det soppcn3 tur. og vl vll atrang€te soppkws, mcd b'.l!.ar. fra Tromso soPPforening.

vl vr(e lpent fot alle innbyggere i Dyroy. Ku6et vilgt ov€r eri h€l hiIld, fred;ighrcl4
09 sandagt kulla vll Ul annnonsen giennom vlr egatb sldcbalslda av tf"henge -

phl(.ter, vl xnder (lt sms og epon, sanrt at vi vll lnfoml.r! om det pa van
vl hgcr stand utafol butlkken.

SEm utglfter med.ktlvit€ten/uBtym b.: Il0000.

beskdvelse legges med pt Ggctadc.

. t drag ay lag€c/br€rii]lqtcns tegrl3lap som kun vlss denn€ altivltatenr utglfter ellcr uatytskofild.

. E dct .t nytt akn itcBtilbud som menes lgangsatt rlal d€t redhgges hldtjctt fot bcrlgn dc ko6tnader

for ddft og/elhr uBtyI.

Antall dehabt!: (s.tt kDEs)

Bam: fl r-lo E 11-2s E 2e50+

Yoksne El r-r0 EI11-25 E 2e50+

i
t,t.
l
lr
Il
H,l

H:

F
t
F
?

;

i

sEd/dato/,t

Sabr.dsrdn f 0. tnrl

.a-y'" ,'
unaersnift a*ritetsl€derfi ormann
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.qe'M&D 2s -Q-Lay 4p1t- ; 3r<r:lqdao+u-

lgrn a,- Loblu
#o'.*Y..Grn:oS

' kr 4.eo,-

-fusc f.r'f .9.
: ltt &om r.-

:
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Soknadsskjema -

Aktivitetsstotte
Dyroy kommune

l.gd*asserer:

Saksnru fH,t
Doknr.: Lop€nr.:

s.Uet.: 1(lt Arkivkode:

oato: /1- S
Sah.dcn J.lld..Iet.r.r dl t.n lc.ior!trt i O/rE, lolrtnunc. D,|q tommuDG, S.]r,k torg.t,93f f Branrdbotn

Xontonummec

at'

5".,..'*l : .i\r\!% .l;-- 1 h+d
8$kriv alciviteten, evt
utstyret oo hvordan del€
har tenh I jobbe br I
gL,or! tilhdet k ent for
innblEgerne.
(8ruk om nodveridig cqrt
a*):

besMvelse l€996 mcd Pa €ga atk

r tftdrag ay la€eGfior"nlngrns r€gnskap lom kun vir.r denn€ akttvh€t€ns utgiftGr Glhr utstytskostn.d.

. Ef d€t et nytt alddt tsdlbrd som meres 'rgangrafl stal da v€dl€gqBs budJ€tt for bccgn de kosmader

br drift og/cll€r utltyt

Antall deltakere (s€tt kryss)

&m: E t-10 E r 1-2s fl 2650+

Voksne: E r-ro E r r -2s E 2es0+

- Hak av de6om seknaden gjeldet tihak k^ynet fl
u rttrfsti"ets 5r.

Hrcr ofte for"g6r aktlylGen? (sett ktFs)

E'l-Tdagerluka D l gang h\rer l,t. dag E I gang h!€r mrd. Ann€t (be.kiv) I

iirn.a.ftla f o. nte. Ocl rbl vrl. .tt .lrJrrn. lorllvcr rkdvltrt d.t rl.. tfit' tll'

wu,wdyroy.kommune.no - poitmottak€|dy,oy.kommune.no - 77 18 92 m

sum utgifter rned aktivitetetvutsq[a: k.: 2130, -
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Oyroy kommune

Enhet for kultur og fritid
Dyroytunet 1

9311 Brrstadbotn

e-post: postmottak@dyroy.kommune.no

,5 H*universitetet

25.4.17

SOKNAD OM UTBETALIN6 AV VOKSENOPPT./ERINGSTILSKUDD FOR 2017

Folkeuniversitetet Nord, Troms og Finnmark har gjennom flere tr hatt kursaktivitet i DyrOy

kommune.

I Oyroy kommune har Folkeuniversltetet s,kt kommunen om tilskudd til denne kursvirksomheten

basert pe 25 % av statstilskuddet avdelingen mottar. Det kommunale tilskuddet gar uavkortet direkte
til de ulike hobby- og tiltakskurs i kommunen.

Det totale antall timer pe disse kursene har holdt seg tilnarmet jevnt de senere irene.
vi 6nsker med dette I srke kommunen om utb€taling av voksenopplaringstilskudd for 2017

med kr. 75m.

Belrpet kan overf6res vert kontonummer: 47600513059

Vennligst merk med VO-tilskudd avdeling Midt-Troms, Dyrry

Med vennliS hilsen

y'.6r*t,l-
Ann-Kristin Eidissen

Avdelingsleder

M idt-troms@fu.no 94422907 www.fu.no
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AKTIVITETSSTØTTE 2017
Søknadsbeløp

Søker 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. Søknadsbeløp Godkj. kostnad 25 % Forslag

Dyrøy Turlag 3000 4000

Dyrøy Korforening 5000 5000 6000 8000 2 000 3 000 1 11 000 11 000 2 750

Brøstadbotn Barnegospel 6000 6000 8000 8500 4 000 1 000 2 10 000 10 000 2 500

Brøstadbotn Skytterlag 6000 7000 8000 3 000 4 000 3 18 000 18 000 4 500

BIL Fotball 10000 10000 10000 10000 4 000 4 123 000 95 000 23 750

BIL Volleyball 15000 17000 9000 10000 4 000 18 500

BIL hovedstyret

NMK Dyrøy 6000 6000 4000 4 000

UL Forsøket 5 000 5 12 000 12 000 3 000

UL Heimhug 1 000 6 25 000 25 000 6 300

Dyrøy Historielag 1000 2000

Dyrøy Pensjonistforening 1000

Blanke Messingen 2000 2000 5000 3000 2 000 1 000

BIL Skigruppa 3000

Dyrøy Paintballklubb 12 000 20 000 7 117 093 80 000 20 000

BIL allidrett 5000 6000 5000

Dyrøy RC 4000

Bjørkebakk omegn grendelag 5000

LHL Dyrøy 3500

Steinvoll trening 3500 2500

LHL Dyrøy, huskerdu? 500

LHL Dyrøy, nettbasert spinning 4000 500

LHL Dyrøy, datagruppe 2500 500  

Dyrøy hagelag - utstyr 1 000 8 5 436 5 436 1 500

Dyrøy Hagelag - soppkurs 9 10 000 10 000 2 500

Håndarbeidslaget 1 000 2 730 2 730 700

LHL - Dyrøy - seniorturgruppe 3 000

LHL - Dyrøy - sommertur 3 000

Folkeuniversitetet  

Badevakt, Bil 

Friluftslivets år 2015 334 259 269 166 0 67 500

Skøvannet grunneierlag 5 000 Fordelt lag/for. 67 500

Skøvannet grunneierlag 10 000 Folkeuniveritet 7 500

LHL Dyrøy, gågruppe 2500 500  Totalt 75 000

Dyrøy Hagelag - utstyr 2 000

Dyrøy Hagelag - busstur 1000  

Dyrøy Jeger og Fisk 6000 1 400

Dyrøy Jeger og Fisk 1 100

58000 60000 64000 68000 57 500

Tildeling Aktivitet for 

barn og 

unge

Har besvart spørsmål 

om aktiv markedsføring

Oppfyller de 

generelle 

kriteriene

Tildeling

2017
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 242 

Saksmappe: 2017/222 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 02.06.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Tildeling - SalMar Kulturfond 2017 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 11/17 14.06.2017 
 

Vedlegg 

1 Søkere 

 

Saksopplysninger 

Søknad om midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2017 har vært utlyst ved henvendelser til lag og 

foreninger, gjennom annonsering, mail og sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av 

kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai 2017. Det er kommet inn 12 søknader. Samlet 

søknadsbeløp er på kr. 367.240,- 

 

SalMar kulturfond i Dyrøy tildeles ihht. avtale mellom Dyrøy kommune og SalMar Nord AS. Årets 

tildeling er på kr. 150.000,- der det etter avtale foretas faste avsetninger til kunstprosjekt for og med 

barn og unge (25.000,-) bidrag til Arvid Hanssen-stipendet (25.000,-) og til Dyrøy kommunes 

kulturpris (2.500,-)  

 

Kunstprosjekt for og med barn og unge (kr. 25.000,-)  

Det er kommet inn 1 søknad som tilfredsstiller kriteriene. Synnøve Nupen / Kunstprosjekt for barn 

og unge (søknad nr. 2) 

 

Vedr. Arvid Hanssen-stipendet (kr. 25.000,-)  

Daglig leder i Arvid-Hanssen minnestiftelse skriver han en ikke ser seg i stand til å utlyse AH-

stipendet i 2017 pga. manglende kapasitet i kulturavdelingen. 

Administrasjonens vurdering 

Følgende har søkt midler:  
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1 Brøstadbotn skytterlag 12 000

2 Synnøve Nupen, 1 25 000

3 Synnøve Nupen, 2 25 000

4 Bil volley 80 290

5 Bil Fotball 59 000

6 Paintball 80 000

7 Fredrik Vaeng Røtnes 19 150

8 Vegard R Paulsen 8 300

9 Petter Gamst Aspenes 3 000

10 Arne Ivar Hanssen 25 000

11 Fresk Ungdom 25 000

12 Pia Nupen Sætherskar 5 500

Totalt 367 240  
 

 

 

Administrasjonens vurdering  
I forslag til tildeling er det lagt vekt på kriteriene i samarbeidsavtalen mellom SalMar Nord A/S og 

Dyrøy kommune, samt hvordan søknadene imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  

Det foreslås å tildele mest til aktivitet som kommer mange barn/unge til gode, og som ikke er en 

enkeltstående aktivitet, men noe som gir varig glede for mange. Det foreslås også å støtte initiativer 

til ny aktivitet i kommunen og til tiltak/utstyr som gir mulighet for utvikling av kulturnæring.  

I tilfeller der søker også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra aktivitetsstøtten i Dyrøy, 

gjøres det en samlet vurdering av helheten.  

 

På forespørsel opplyser SalMar at fondets størrelse settes til kr. 150.000,- også for 2017, og da de 

ikke har innsigelser på innstillingen til fordeling av midler.  

 

I utgangspunktet er alle søknader innvilget med 30% tilskudd. Dette utgjør totalt kr. 155.172,- Har 

videre redusert Painball (nr. 6) fra 24.000,- til 20.000,- da de har fått en god uttelling på 

aktivitetsstøtte. Videre er søknad nr. 11 (Fresk Ungdom) redusert til 6.328,- fra opprinnelig 7.500,-.  

 

I etterfølgende fordeling er søknaden kun tildelt 30 % tilskudd (bortsett fra nr. 6 og 11) 

 

Det kan videre stilles spørsmål mht. fordelingen mellom søkerne. F.eks. kan det synes som at søknad 

11 ikke har deltakere/ungdom fra Dyrøy selv om de opplyser at 2 jenter fra Dyrøy har deltatt på 

konserter med dem siden oppstart 2013, og at de ønsker å involvere en eller to ungdommer til 

konserten.  

 

Videre kan det stilles spørsmål mht. fordelingen mellom nr. 7, 8 og 9. Nr. 7 opplyste ved fjorårets 

fordeling at han skulle markedsføre Dyrøy på en positiv måte. I året som har gått har han i media 

fremstått som en idrettsutøver fra Tromsø.  

Søknad 10 er også en søknad som er ihht. kulturfondets intensjoner, og som således kan innvilges en 

større støtteandel.  

Ønsker utvalget å innvilge en større støtteandel, kan avsetning til fond (kr. 25.000) reduseres 

tilsvarende. 

 

Rådmannen tilrår at videre fordeling av tildelte midler utføres av utvalget.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2017 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter slik 

fordeling: 
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Søker Søknad Tildeling Kategori

1 Brøstadbotn skytterlag 12 000 3 600 Ammunisjon, ombyggingssett til kaliber 22 gevær

2 Synnøve Nupen, 1 25 000 25 000 Kunstprosjekt for barn og unge

3 Synnøve Nupen, 2 25 000 7 500 Næringsutvikling mellom kultur og reiseliv

4 Bil volley 80 290 24 087 Utdanning av trenere, utstyr

5 Bil Fotball 59 000 17 700 Kurs og opplæring, utstyr

6 Paintball 80 000 20 000 Aktivitetsutstyr

7 Fredrik Vaeng Røtnes 19 150 5 745 Dekning av utgifter

8 Vegard R Paulsen 8 300 2 490 Dekning av utgifter

9 Petter Gamst Aspenes 3 000 900 Dekning av utgifter

10 Arne Ivar Hanssen 25 000 7 500 Presentasjon av Arvid Hansen - Norsk Høstfest - USA

11 Fresk Ungdom 25 000 6 328 Konsert i Dyrøy (søknad mottatt etter søknadsfrist)

12 Pia Nupen Sætherskar 5 500 1 650 Etablering av grundervirksomhet

Avsetting, kulturpris 2 500

Til fond 25 000

TOTALT 367 240 150 000

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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