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Dato: 17.11.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 17166
JournalpostID: 21/ 75469
Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
033/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:
022/21, Om å sikre enhetlig praksis og god politisk forankring av politiske føringer

023/21, Fremdrift for mulig etablering av GR-ÜNDERETASJEN

024/21, Ny modell for Natteravn

Side 2 av 15

Dato: 17.11.2021
Arkivsak-ID.: 20/ 46194
JournalpostID: 21/ 75462
Saksbehandler: Simon Næsse
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
022/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Om å sikre enhetlig praksis og god politisk forankring av politiske føringer
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saksutredning
Sammendrag
Korrespondanse som omhandler saksutredninger og vedtak i saker behandlet i utvalg for kultur,
idrett og frivillighet.

Vedlegg:
Om å sikre enhetlig praksis og god politisk forankring av politiske føringer
Svar - Om å sikre enhetlig praksis og god politisk forankring av politiske føringer
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Dato: 03.11.2021
Arkivsak-ID.: 20/ 46194
JournalpostID: 21/ 71919
Saksbehandler: Simon Næsse
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
023/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet
Formannskapet

Møtedato
24.11.2021

Fremdrift for mulig etablering av GR-ÜNDERETASJEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalget tar saken til orientering.
Saksutredning
Sammendrag
Prosjektet «GR-ÜNDERETASJEN» organiseres som et team mellom næringssjef, frivillighet og Nav
Arbeidslivssenter.
Da prosjektet ikke har fått noen bevilgning må prosjektet løses innenfor allerede vedtatte rammer
til virksomhetene. Dette vil medføre at prosjektet blir begrenset i omfang.
Bakgrunn for saken
I sak om budsjett for 2021 ble følgende vedtak gjort:
Bystyret ber kommunedirektøren om å etablere GR-ÜNDERETASJEN, et lokal inkluderings og
utviklingstiltak i form av samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og NAV, for
innvandrere med sikte på å gi hjelp til å etablere enkeltmannsforetak, få hjelp til
regnskapsføring ol. Det skal så snart som mulig etableres et egnet lokale som virksomheten
kan ha som møtested. Lokale kan ses i sammenheng med Bylab/ demolab.
Det har blitt gjennomført møter i 2021 rundt oppstart av prosjektet, men det er satt på vent for å
kunne «ses i sammenheng med Bylab/ demolab».
Da prosjektet med Bylab ikke er finansiert fullt ut har kommunen sett behovet for å endre
prosjektet, slik at det er uavhengig av denne lokasjonen.
Det har derfor gjennom 2021 vært avholdt flere møter mellom Haugesund kommune og Skape.no.
Skape.no eies av Rogaland fylkeskommune og kommunene.
Skape.no skal ivareta 1. linjetjenesten til kommunen og kunne tilby relevante kurs og andre
program for etablerer i Rogaland. Skape.no har initiert et pilotprogram for denne målgruppen,
men det er ikke gjort endelig avklaring her da kommunene inkl. NAV ikke har funnet en felles
forståelse av målgruppen og arbeidsmetoden.
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Det er ikke satt av penger til dette verbalforslaget i budsjettet og etableringen må derfor gjøres
innenfor de rammene som virksomhetene allerede har i dag. Det legger begrensninger på hvordan
prosjektet kan driftes.
For å kunne drive prosjektet videre vil det arbeiders videre i samarbeid mellom næringssjef i
Haugesund kommune, representanter fra Nav Arbeidslivssenter Rogaland avd Nord-Rogaland og
representant fra frivilligheten. Arbeidet ledes av næringssjef.
Når det er nærmere avklart om hvordan forslaget blir ivaretatt, vil det bli fremmet en egen sak om
dette.
Kommunedirektøren sin konklusjon
Prosjektet ses uavhengig av videre arbeid med Bylab/demolab da dette ikke er finansiert fullt ut i
2022. Det skal sees på muligheter innenfor allerede eksisterende rammer.
Ny sak blir fremmet i 2022 om hvordan prosjektet kan organiseres og hvilke tilbud som kan gis.
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Dato: 17.11.2021
Arkivsak-ID.: 20/ 46194
JournalpostID: 21/ 75459
Saksbehandler: Simon Næsse
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
024/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Ny modell for Natteravn
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saksutredning
Sammendrag
Politisk sak om ny natteravnsordningen er ferdig utarbeidet og skal behandles i SLT utvalg og
ungdomsråd før det legges frem for utvalg for kultur, idrett og frivillighet.
Saken legges på dette tidspunktet frem som orientering til utvalget for å informere om status i
saken og hvilke anbefalinger som gis i saken til SLT utvalget og ungdomsrådet.
Saken vil bli lagt frem til politisk behandling på første utvalgsmøte i 2022.

Vedlegg:
Forslag til ny modell Natteravn

Side 6 av 15

Dato: 11.11.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 2946
JournalpostID: 21/ 74453
Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen
Kommunedirektør:

Saksnr.
034/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Møteplan i utvalg for kultur, idrett og frivillighet 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
16. februar
23. mars
27. april
01. juni
21. september
26. oktober
23. november
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Dato: 09.11.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 2094
JournalpostID: 21/ 73753
Saksbehandler: Randi Lofthus
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
035/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Fordeling av tilskudd november 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det foreslås at opprinnelig fordeling av driftstilskudd fordeles etter opprinnelig oppsatt tabell:

·
·

Tilskuddsordning
Driftstilskudd
Idrett
Kultur
Frivillighetens dag/Byfest
18.09
Støtte til drift av egne bygg
Støtte til egne anlegg
Folkehelsetiltak
Årvisse tilskudd
Faste tilskudd
Tilskuddsportalen
Egenandel Fritidskort
Frivillighetens dag/Byfest
18.09
Kunstog kulturarrangementer løpende
«Covid-19 million»
SUM

Fordeling 2020
3.050.000
1.755.000
945.000
300.000

1.200.000
180.000
170.000
1.390.000
150.000
100.000

Fordeling 2021
4.407.600
2.882.000
975.600
150.000
400.000

1.500.000
500.000
14.701.000
150.000
100.000
48.400
295.000

1.000.000
7.266.000

0
kr 21 702 000

Saksutredning
Sammendrag
I bystyrets behandling av saken «fordeling av tilskudd 2021» 10. mars 2021, ble det vedtatt å
tilbakeholde 500 000 kr av det opprinnelig foreslåtte driftstilskuddet til idrett. Videre ble det bedt
om at administrasjonen fremla en sak med fordeling av disse midlene når temaplanarbeidet skulle
ferdigstilles høsten 2021.
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Utvalget for kultur, idrett og frivillighet utsatte behandlingen av temaplan kultur og idrett i møte
27. oktober 2021. Administrasjonen foreslår derfor å fordele tilskuddet til idrett etter opprinnelig
oppsatt tabell.
Totalt driftstilskudd til idrett blir da 2.882.000 kr. Resterende beløp på kr 500.000 vil bli overført
Haugesund idrettsråd for videre utbetaling.
Øvrige tildelingsrammer i tabellen behandles ikke i denne omgang, da beløpene er utbetalt.
Det er justert for omprioriterte midler til Frivillighetens dag som ble arrangert 18. september.

Kommunedirektøren sin konklusjon
Temaplan kultur, idrett og frivillighet vil kunne gi føringer for hvordan tilskuddene skal fordeles for
å oppnå målsettinger i planen. Ettersom temaplanen er utsatt til 2022, er det hensiktsmessig å
følge opprinnelig fordeling og vurderingene fremlagt under første behandling av saken i mars
2021.

Vedlegg:
Fordeling tilskudd 2021
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Dato: 15.10.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 10594
JournalpostID: 21/ 67508
Saksbehandler: Kjetil B Lande
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
036/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Rullering av prioritert handlingsprogram - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 - 2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Utvalg for Kultur, idrett og frivillighet vedtar forslag til rullering av prioritert
handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2025.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Kommunene er av Kulturdepartementet hvert år pålagt å rullere handlingsprogrammet for idrett
og fysisk aktivitet i forbindelse med søknad om spillemidler. Det er kun de anleggene som er tatt
med i det prioriterte handlingsprogrammet som er berettiget å motta støtte via
spillemiddelordningen.
I handlingsprogrammet er det prioriteringslister for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I tillegg er
det en uprioritert liste som viser anlegg som ikke er kommet langt nok i planleggingen til å bli tatt
med i den prioriterte delen, men anlegg som er spilt inn som planlagte/mulige fremtidige anlegg.
Disse anleggene er på planstadiet, og er dermed ikke tatt inn på det prioriterte
handlingsprogrammet.
Det er mulig å søke om spillemidler på følgende ordninger;
· Ordinære anlegg
· Nærmiljøanlegg
· Kulturbygg (desentralisert ordning for tilskudd til Kulturbygg)

Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Som
hovedregel kan det søkes om tilskudd på inntil 1/ 3 av godkjent kostand til bygging/ rehabilitering
av ordinære anlegg. For de fleste anleggstyper er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp.
Eksempler på ordinære anlegg er fotballbaner, idrettshaller, friidrettsanlegg, turveier mv.
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Nærmiljøanlegg
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i
tilknytting til bo- og/eller oppholdsområder. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent
kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300.000,-. Eksempler på nærmiljøanlegg er
ballbinger, utendørs klatreanlegg, skateparker mv.
Kulturbygg
Under ordningen kulturbygg er det to ulike ordninger:
1. Sentrale kulturbygg i kommunene.
2. Regionale kulturbygg.

For mer informasjon om ordningene: Retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer i Rogaland

Vilkår for å bli tatt inn i det prioriterte handlingsprogrammet
For at anlegg skal kunne rulleres inn på det prioriterte handlingsprogrammet må følgende forhold
være dokumentert:
· Målsatte tegninger/plantegninger som viser at anlegget er utformet i tråd med krav til
størrelser mv.
· Avtale om rett til bruk av grunn
· Kostnadsoverslag og finansieringsplan
· Dokumentasjon på all finansiering
· Godkjenning av eventuelle vedtekter

I tilfeller der flere anlegg rulleres inn på prioritert handlingsprogram samme år, vil det være opp til
Haugesund idrettsråd og gi sin anbefaling om prioriteringsrekkefølgen på disse anleggene. Saken
legges deretter frem for politisk behandling.
Når anlegget først er kommet inn på det prioriterte handlingsprogrammet følges kø-prinsippet.
Det vil si at det sjelden vil være anlegg som omprioriteres år for år. Prosjekter som er ferdigstilt
prioriteres normalt foran prosjekter som ikke er kommet i gang eller er under utbygging. Dette
prinsippet gjør at det vil være større forutsigbarhet for søkerne. Det er allikevel verdt å merke seg
at fylkeskommunen i enkelte tilfeller kan prioritere annerledes enn det vedtatte kommunale
handlingsprogrammet.
Som i mange andre kommuner realiseres ofte anleggene i Haugesund kommune før en mottar
spillemidler og/eller kommunalt tilskudd. Prosjekteier tar kostnadene og risikoen med finansiering
i påvente av tilskudd ut fra en forventning om at tilskuddet kommer i henhold til
prioriteringslisten. Denne forutsigbarheten ønsker Haugesund kommune å videreføre. Det er viktig
å understreke at dersom nye anlegg legges inn fremme på listen er det søkerne lengre bak på
listen som må betale i form av lengre ventetid for utbetaling og dertil større renteutgifter på
mellomfinansieringen.
I årets handlingsprogram er det derfor, i tråd med tidligere praksis, ikke gjort endringer i
prioriteringene og nye søknader er ført inn nederst i handlingsprogrammet.
I 2021 er foreslås følgende ordinære anlegg rullert inn på det prioriterte handlingsprogrammet:
Prioritet
1
2

Anlegg-/prosjektnavn
Rehabilitering
kunstgressbane i Vardhallen
Rehabilitering og utvidelse

Anleggstype
Fotballanlegg

Prosjekteier
Vardhallen AS

Kostnad
1.200.000,-

Skyteanlegg

Haugesund og
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3
4

av riflebane
HTK-hallen
Rehabilitering
Sakkestadbanen

Svømmeanlegg
Fotballanlegg

Sveio skytterlag
HTK-hallen AS
Haugesund
kommune

90.000.000,4.000.000,-

Bakgrunnen for prioriteringen av de nye anleggene på listen er basert på hvilke anlegg som er
kommet lengst i prosjektet.
Kort om prosjektene
Rehabiliteringen av kunstgresset i Vardhallen ble gjennomført sommeren 2021 og er dermed
ferdigstilt.
Rehabiliteringen og utvidelsen av skyteanlegget på Kalland er gjennomført i 2021 og var en
etterlengtet utvidelse for å ha nok kapasitet til både trening og på stevner.
HTK-hallen AS arbeider for å realisere sitt prosjekt i 2022. Dette vil kunne gi svømme- og
triatlonsporten etterlengtede og gode treningsmuligheter for fremtiden. AS’et har søkt om festet
tomt i Idrettsparken og fått politisk godkjenning om festeavtale.
Rehabilitering av Sakkestadbanen ble igangsatt i oktober 2021 men måtte dessverre utsettes til
våren 2022 grunnet feilproduksjon i kunstgresset. Entreprenør sammen med kommunen besluttet
å utsette arbeidet til våren. Arbeidet vil starte opp så raskt vær og temperatur tillater dette.
Kommunedirektøren anbefaler at ovenstående anlegg rulleres inn i det prioriterte
handlingsprogrammet, med prioritering som foreslått ovenfor.
Idrettsrådets vurdering
Haugesund idrettsråd har fått saken til uttalelse og vurdert prioriteringen som er foreslått.
Deres tilbakemelding vil bli forsinket og eventuelle innspill vil bli ettersendt før saken skal til
politisk behandling.
Kommunedirektørens vurdering
Prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet er et dokument som må rulleres årlig for at
anleggene på listen skal kunne søke om spillemidler. Handlingsprogrammet er et nødvendig
redskap for å sikre en forsvarlig prioritering av spillemidler. Det har vært et prinsipp i Haugesund
kommune at det ikke gjøres endringer i prioriteringene fra år til år. Det har gitt en forutsigbarhet
som har gjort at mange lag og foreninger har valgt å bygge anlegg før de har mottatt tilskudd, noe
som er til stor glede for brukerne. Denne forutsigbarheten ønsker kommunedirektøren å
videreføre. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en plass på handlingsprogrammet ikke anses
som en garanti om kommunal garanti for spillemidler, lån eller kommunalt tilskudd for
prosjektene.

Kommunedirektørens konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at handlingsprogrammet blir vedtatt slik det er foreslått i saken.
Prioritert handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2022 –2025 er satt opp i
samsvar med forannevnte kriterier.
Avslutning
Saken legges med dette fram for utvalg for Kultur, idrett og frivillighet, med forslag til vedtak som
beskrevet på sakens første side
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Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
· Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet)
· Retningslinjer for tilskudd til kulturbygg (Rogaland fylkeskommune)

Vedlegg:
Prioritert handlingsprogram - Ordinære anlegg
Prioritert handlingsprogram - Nærmiløanlegg
Uprioritert liste
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Dato: 10.11.2021
Arkivsak-ID.: 21/ 16824
JournalpostID: 21/ 74097
Saksbehandler: Ingvild Bjerkeland
Kommunedirektør: Ole Bernt Thorbjørnsen

Saksnr.
037/21

Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
24.11.2021

Samarbeidsavtale Nok. Sør-vest
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Utvalg for kultur, idrett og frivillig godkjenner avtalen.
2. Økning i støtte til organisasjonen finansieres fra ramme for tilskudd til frivilligheten

Saksutredning
Sammendrag
Nok. Sør-Vest kompetanse- og samtalesenter mot seksuelle overgrep (org. nr. 971 337 494) ønsker
å inngå en intensjonsavtale med Haugesund kommune.
Med å øke tilskuddet fra Haugesund kommune med 90 000 kr vil dette utløse en firdobling av
støtte fra Bufdir. Dette gir igjen muligheten til å utvide tilbudet i Haugesund kommune.
Nok. Sør-vest er organisert som en Forening/ lag/ innretning.
Bakgrunn for saken
Haugesund kommune har årlig støttet Nok. Sør-Vest – kompetanse- og samtalesenter mot
seksuelle overgrep (tidligere SMISO Rogaland) med 40 000 kr i fast tilskudd fra KIFs ramme.
Nok. -sentrene er tverrfaglige, gratis og lavterskel hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt
for seksuelle overgrep og deres pårørende. De er også en fagressurs som tilbyr veiledning og
undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som
omhandler seksuelle overgrep.
Nok. Sør-Vest har bemannet kontor i Haugesund tre dager i uken og tilbyr da gratis bistand. De har
fremmet et ønske om å inngå en intensjonsavtale. Med en slik avtale vil NOK kunne utvide tilbudet
i Haugesund, og blant annet tilby forebyggende undervisning for 6.klassetrinnet.
FNs bærekraftsmål
3. God helse og livskvalitet
Økonomiske konsekvenser
Standardavtalen Nok. Sør-Vest har med kommunene tilsvarer 3,5 kr per innbygger i Haugesund
kommune over 4 år. Det kommunale tilskuddet vil i perioden utløse et firdobbelt tilskudd fra
Bufdir.
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Med utgangspunkt i befolkningstall fra 2021, vil dette utgjøre 131 030,-kr i kommunale midler.
Dette vil utløse støtte fra Bufdir på 524 120,- kr og utgjøre kr 655 150 kr i budsjettøkning for Nok.
Sør-Vest.
SMISO har årlig fått 40 000 kr fra Kultur, Idrett og Frivillighet. Dette vil innebære en økning på
90 000 kr fra vår ramme.
Vurdering
Kultur, Idrett og Frivillighet foreslår at det inngås en intensjonsavtale med Nok. Sør-Vest for 4 år,
og tilskuddet på 3,5 kr per innbygger i kommunen tas fra ramme for tilskudd til frivilligheten.
Kommunedirektøren sin konklusjon
Nok. Sør-Vest gjør et viktig arbeid innenfor et aktuelt tema, seksuelle overgrep. Med å øke vår
støtte til denne frivillige organisasjonen øker vi kapasiteten i vår egen kommune til å ta tak i disse
problemstillingene.

Vedlegg:
Samarbeidsavtale Haugesund kommune 2022-25
Samarbeidsavtale-subsidert driftstøtte Haugesund kommune
Nok-Sor-Vest-Arsrapport-2020
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