
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 28.06.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 21/19 Tildeling SalMar kulturfond 2019  2019/348 

    
 
 
ordfører/utvalgsleder
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 242 

Saksmappe: 2019/348 

Saksbehandler: Merethe Elisabeth Kvalheim 

Dato: 25.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Tildeling SalMar kulturfond 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 21/19 28.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 tildeles med tilsammen kr. 144.700,- av 150.000 etter slik 
fordeling: 
 
Nr.: 
 

Navn: Søknads 
beløp: 

Tildeling:  Kategori:  

1 U.L.Nordlys 
 

25.000 3.000 Oppgradering med varmepumpe, 
el-sparingstiltak. Økt helårsbruk av 
bygningen.  

2 Brøstadbotn skytterlag 
 

35.200 6.000 Reparasjon etter storm Ylva. Få i 
bruk anlegget, utstyrspakke.  

3 Elvetun skole 
 

24.000 25.000 Ferdigstilling av fotoprosjekt, 
utsmykning av Elvetun skole. Fast 
fordeling pr.år.   

4 Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy1 
 

36.000 10.000 Innkjøp av Go-kart. 

5 Norsk Motorklubb avdeling Dyrøy1 
 

8000 7.000 Verktøypakke.  

6 Anna Starr  
 

13.384 12.000 Talentutvikling, kurs i Tromsø for 
talenter.  

7 Terje Espenes 
 

Se søknad 9.000 Produktutvikling. 

8 Vegard Ramfjord Paulsen 
 

11.500 10.000 Støtte til kvalifisering EM, og 
utstyr, samlinger på serienivå.  

9 Folkeheimen i Bjørkebakken 
 

100.000 6.500 Vedlikehold, opprusting av 
klubbhus. 

10 Ungdomslaget Forsøket 
 

54.000 3.000 Innkjøp av to varmepumper, opp- 
gradering til helårsbruk. 

11 Tindefolket 
 

75.000 25.000 Utgivelse av to bøker Tindefolket 1 
og 2. 

12 Synnøve Nupen - Galleri Nupen 
 

25.000 25.000 Dyrøy reven – skulptur der barn får 
jobbe med å bygge reven, 
maleraktivitet, såpeproduksjon. 
Fordelt fra kunstprosjektmider 

13 Pia Sætherskar, Silje Sætherskar 
 

25.000 1.000 Dyrøy – Pelshotell, støtte til drift. 

14 Brøstadbotn Barnegospel 
 

Open 
søknad 

5.000 Open søknad.  

 TOTALT 
 

=432.084 =147.500 Det fordeles kr 147.500 av 
totalbeløpet på kr 150 000. 
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NB det avsettes kr 2.500 til 
kulturpris 2020.   

 

Kort sammendrag 
Saken ble utsatt i OpOms møte 28. mai. Vedlegg til saken kan leses fra saksframlegget som ble 
lagt fra til behandling i 28. mai-møtet. Administrasjonen legger saken fram for ny behandling 
basert på de kriterier som gjelder. Det er viktig å få behandlet søknadene snarest, da det er mange 
aktiviteter som er basert på disse midlene. 

Saksutredning 
Søknad om midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2019 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 6. mai 2019. Det er kommet inn 14 søknader (21 i 
2017). Samlet søknadsbeløp er på kr. 432.084,-. Da er det ikke regnet med søknader som ikke har 
oppgitt beløp, Brøstadbotn barnegospelkor og Espenes kultur v/Terje Espenes.   
                    
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,-)  
 
I tillegg videreføres midler til kunstutsmykning av Elvetun skole med kr. 25.000.  
 
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. 12) 
Vedr. Arvid Hanssen-stipendet (kr. 25.000,-)  
En søknad innkomme: Tindefolket (søknad nr. 11) 

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.  
 
For søknaden til støtte til student med volleyball karriere (søknad nr. 8), kan det i denne sammenheng 
vurderes å støtte kandidaten, da han er under utdanning, - han er student på heltid, og støtten vil gå til 
kostnader i forbindelse med landslagaktivitet (kvalifisering til EM) og for kostnader i den hjemlige 
serien. Øvrig informasjon se søknad.  
 
Det er flere søknader som søker om støtte til byggemessige tiltak (søknadene nr. 1, 2, 9 og 10). Det 
kan gjøres en vurdering om kulturfond midler bør støtte byggemessige tiltak eller at disse søknaden 
faller utenfor denne ordningen.   
 
Søknaden nr. 2 er det gitt midler til utstyr og ikke til byggemessige tiltak.  
 
For søknad nr.7 er det gitt midler til å støtte produktutviklingen. Det gis ikke støtte til arrangement.  
 
Søknad nr. 3 kr. 25.000 settes årlig av til kunstutsmykning av Elevetun skole 
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Kr 25 000 settes av årlig til tiltak under Arvid Hanssens – stipendet. Søknad nr. 11 støttes av Arvid 
Hanssens – stipend midler.  
 
For søknad nr.4 kan det gis tilleggsopplysning. VOX har støttet innkjøp av en go-kart med kr 40 000.  
Utvalget kan vurdere om det kan gis støtte til go-kart nr. 2.    
 
Ønsker utvalget å innvilge annen støtteandel, kan endring foretas innenfor årets bevilling kr. 
147.500,- samt evt. tillegg fra tidligere års fondsavsetning.  

5


	Forside 
	Saksliste 
	PS 21/19 Tildeling SalMar kulturfond 2019
	Saksfremlegg


