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NB NB

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Møteprogram.
Muntlige orienteringer:
- Sanitetsbadet – svar på spørsmål.
- Tjenesten for psykiatri.
- Prosjekt –v/Andreas Fliflet
- Samordning lokale tiltak (SLT) prosjekt
- Omsorgsentret - staus
- Helsehuset – oppfølging av bygget
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 67/09

Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet handlingsprogrammet 2010

PS 68/09

Søknad om støtte til arrangement, "Markens Grøde"

PS 69/09

Diverse referatsaker
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Godkjenning av protokoll

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata
kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside.
Møtet er åpent for publikum!
Grethe Ernø Johansen
leder

Saksbehandler: Svein Tore Paulsen
Saksnr.: 2009/1775-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
67/09
Styret for kultur, omsorg og undervisning

Møtedato
19.10.2009

Saksdokumenter vedlagt:
1. Handlingsprogrammet for 2010 – 2013
Saksdokumenter ikke vedlagt:
1. Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2007 - 2018

Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet handlingsprogrammet 2010
Saken gjelder
Den årlige rulleringen av handlingsprogrammet for bygging og rehabilitering av idrett- og
friluftsanlegg i Hammerfest kommune.
Sakens bakgrunn og fakta
Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) i
møte 24. november 2008. Handlingsprogrammet, er den kortsiktige delen av ”Tematisk
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet” og skal rulleres årlig, mens revidering av den
tematiske delen skal foregå hvert 4. år eller i forbindelse med at det er vesentlig store endringer i
planen. Med bakgrunn i at det vil bli store endringer i planen fra 2010 må revidering av planen
starte opp neste år. Med store endringer i denne forbindelse menes bygging av ny fotballhall og
turnhall i kommende 4. års periode.
Med rullering menes mindre vesentlige endringer i handlingsprogrammet. Så lenge dette kun
medfører mindre endringer/prioriteringer av allerede oppsatte anlegg i handlingsprogrammet for
idrett og friluftsanlegg, eller endringer av handlingsprogrammet over nærmiljøanlegg aksepterer
Kulturdepartementet at den politiske behandlingen delegeres til et hovedutvalg. I dette tilfelle
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning. Handlingsprogrammet skal prioriteres, og det
prioriterte programmet er grunnlag for søknad på spillemidler for 2010.
Høring.
Handlingsprogrammet oversendes Hammerfest idrettsråd til uttalelse. Idrettsrådet er part i saken
og har uttalerett.

Vurdering.
Endringer som er foretatt i forhold til handlingsprogrammet som ble vedtatt 24. november 2008,
er at anlegg som har fått spillemidler er avsluttet, og tatt ut av programmet.
Ved forrige rullering ble det vedtatt at ball-løkke ved Reindalen og Forsøl skole skulle inn i
handlingsprogrammet. Begge er oppført under nærmiljøanlegg.
Scootercrossbanen ved Forsølveien er prioritert som nr. 1 med bakgrunn i at det er en klubb som
er søker og bør gå fremfor kommunen.
Rådmannens vurdering
Rullering av handlingsprogrammet gjennomføres som skissert. Handlingsprogrammet skal
synliggjøre kommunens prioriteringer for søknad på spillemidler og er derfor et viktig
arbeidsdokument for administrasjon.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning vedtar handlingsprogrammet for 2010 - 2013
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Søknad om støtte til arrangement, "Markens Grøde"
Saken gjelder
Viser til møte i Styret for Kultur, omsorg og undervisning (KOU) 01.09.2008 der saken ble
drøftet.
På grunn av mangel på dokumentasjon ble saken ikke behandlet høsten 2008. Saken er nå
kommet opp på nytt og ordfører/leder for KOU ønsker å fremme den dirkete til politisk
behandling.
Saken fremmes uten innstilling.
Forslag til vedtak:
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Diverse referatsaker

RS 09/30 Referat fra møte i Seksjon for miljørettet helsevern 09.09.09
RS 09/31 Åpent brev til ordførerne i kommunene og fylkeskommunen i Finnmark

PS 070/09 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møte den 21.09.09 – godkjennes.

