Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Utvalg kultur, idrett og frivillighet
Teams, Teams
04.01.2021
09:00 -

Forfall meldes til postmottak@afjord.kommune.no eller på telefon 72 51 00 00, for
innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Bjørn Arne Hosen
Håkan Berdahl
Thore Erling Pettersen
Eirik Lothe
Berit Gundersen

Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
AP
H
V
SP
SP
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Saksnr

Innhold

Lukket

Referatsaker
RS 1/21

Møteprotokoll - KIF 01.12.20

RS 2/21

Salgsbevillingskontroll Åfjord - 20.11.20

RS 3/21

Skjenkebevillingskontroll & Veiledning / kontroll
på smittevern etter gjeldende smittevernregler
- 01.12.20

RS 4/21

Klage på vedtak - Overtakelse av eierskap til
anlegg ved Jettegryte i Hofstaddalen
Saker til behandling

PS 1/21

Møteplan for utvalg kultur, idrett- og frivillighet

PS 2/21

Søknad om støtte til drift av mobil
utstyrssentral

PS 3/21

Kulturprisen 2020

PS 4/21

Frivilligprisen 2020

Drøftingssak:
Det er kommet inn en forespørsel fra Roan Idrettslag som ønsker at skianlegget i Roan
skal bli med i ordningen «Skisporet.no». Dette blir behandlet og innvilget administrativt
og utvalget tar dette til etterretning.
Informasjonssak:
Presentasjon Stall Austeri /Camp Elveng:
Camp Elveng v/ Rolf Holmen, Linda Tunc og May Helen Erdal presenterte prosjektet.
Utvalget tok presentasjonen til orientering, og ber sektorsjefen fremme en sak på dette
til neste utvalgsmøte.
Klage på vedtak om jettegryta
Sektorsjef informerte om klagen som er innkommet på PS 48/20.
Utvalget tok informasjonen til orientering og ønsker befaring ved neste utvalgsmøte.
Modernisering av fyrlykter
Sektorsjef orienterte om at Kystverket er i en prosess der de legger ned flere fyrlykter
langs kysten, og i den forbindelse har henvendt seg til Åfjord kommune om det er
interesse for å overta lykta på Stokken /Stokkneset.

Bjørn Arne Hosen
Leder

2

Referatsaker

RS 1/21 Møteprotokoll - KIF 01.12.20
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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utvalg kultur, idrett og frivillighet
Fornybarsenteret, Monstad
01.12.2020
09:00 – 13:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørn Arne Hosen
Leder
Håkan Berdahl
Nestleder
Thore Erling Pettersen
Medlem
Eirik Lothe
Medlem
Berit Gundersen
Medlem

Representerer
AP
H
V
SP
SP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Jan Ove Berdahl
Sektorsjef for kultur, idrett og frivillighet
Nina Knutsen
Sekretær

Merknader:
Ingen merknader til innkalling
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Saksnr

Innhold

Lukket

Referatsaker
RS 15/20

Møteprotokoll - KIF 05.11.20
Saker til behandling

PS 46/20

Søknad om konsertstøtte Åfjord janitsjar

PS 47/20

Søknad om midler til trapp på Bessaker

PS 48/20

Overtakelse av eierskap til anlegg ved jettegryte i
Hofstaddalen

PS 49/20

Betalingssatser Åfjord kulturskole 2021

PS 50/20

Artist In Residence 2020

PS 51/20

Søknad om tilskudd til gjennomføring av
#Spillnorsk 2020, ny behandling.

Møtet startet med omvisning i Naustet på Monstad med Petter Seljestad.
Infosaker:





Informasjon om navnesak Vassheia
Sektorsjef orienterte kort om status i saken og prosessen videre.
Budsjett 2021
Sektorsjef gikk igjennom budsjetts nemndas innstilling til kommunestyret, herunder
punktene som gjelder for sektor for kultur, idrett og frivillighet.
Kulturmillionen
Sektorsjef gikk igjennom status for kulturmillionen 2020.

Bjørn Hosen
Leder

5

Referatsaker
RS 15/20 Møteprotokoll - KIF 05.11.20
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Saker til behandling
PS 46/20 Søknad om konsertstøtte Åfjord janitsjar
Rådmannens innstilling
Saken legges fram til drøfting i utvalg for kultur, idrett- og frivillighet uten innstilling.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 01.12.2020
Behandling:
Omforent forslag til vedtak:
Utvalg kultur, idrett og frivillighet innvilger økonomisk støtte på kr. 50.000, - til Åfjord janitsjar i
forbindelse med konserten hjem til jul.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg kultur, idrett og frivillighet innvilger økonomisk støtte på kr. 50.000, - til Åfjord janitsjar i
forbindelse med konserten hjem til jul.

PS 47/20 Søknad om midler til trapp på Bessaker
Rådmannens innstilling
Saken legges fram til drøfting i utvalg for kultur, idrett og frivillighet uten innstilling.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 01.12.2020
Behandling:
Habilitetsspørsmål fra Thore Erling Pettersen, som ble erklært inhabil i behandling i saken.
Forslag fremmet av Håkan Berdahl (H) til vedtak:
Utvalg kultur, idrett og frivillighet innvilger tilskudd på kr. 400.000, - til prosjekt om etablering av
trapp opp til fjellet Vettan.
Tilskuddet dekkes gjennom bruk av kulturmillionen 2020.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg kultur, idrett og frivillighet innvilger tilskudd på kr. 400.000, - til prosjekt om etablering av
trapp opp til fjellet Vettan.
Tilskuddet dekkes gjennom bruk av kulturmillionen 2020.

PS 48/20 Overtakelse av eierskap til anlegg ved jettegryte i Hofstaddalen
Rådmannens innstilling
Saken legges fram til drøfting i utvalg for kultur, idrett- og frivillighet uten innstilling.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 01.12.2020
Behandling:
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Omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Utvalg kultur, idrett og frivillighet avslår søknad om overtakelse av eierskap til anlegg
ved Jettegryte i Hofstaddalen
Utvalget ber sektorsjef om å starte opp en prosess med å finne et lag eller organisasjon
som tar over prosjektet mot en kompensasjon
Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Utvalg kultur, idrett og frivillighet avslår søknad om overtakelse av eierskap til anlegg
ved Jettegryte i Hofstaddalen
Utvalget ber sektorsjef om å starte opp en prosess med å finne et lag eller organisasjon
som tar over prosjektet mot en kompensasjon

PS 49/20 Betalingssatser Åfjord kulturskole 2021
Rådmannens innstilling
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet vedtar følgende priser, moderasjon- og friplassordninger, og
betalingsbetingelser i Åfjord kulturskole. Innstillingen videresendes til kommunestyret for
behandling.
1 Priser i kulturskolen
1-1 Semesterkontingent
Semesterkontingentene i Åfjord kulturskole følger disse satsene f.o.m. 01.01.2021 og gjelder
per elevplass:
a) Ordinært tilbud (38 uker): 1175 kr
b) Dans (10 uker): 734 kr
c) Småkultur (8 uker): 624 kr
2 Moderasjons- og friplassordninger i kulturskolen
2-1 Moderasjon og friplass
a) Søskenmoderasjon og flerfagsmoderasjon gis til elever under 18 år:
 2. barn (elevplass)/2. tilbud gis 30 % moderasjon.
 3. barn (elevplass)/3. tilbud gis 50 % moderasjon.
 Utover 3. barn (elevplass) gis 50 % moderasjon.
 Utover 3. tilbud pr. barn gis ingen moderasjon.
b) Det gis ikke moderasjon for deltakelse på korte kurs, workshops, og liknende som ikke
inngår i kulturskolens ordinære tilbud, dansetilbud og småkulturtilbud.
c) Husholdninger med lav inntekt kan søke om friplass i kulturskolen.
Inntektsgrensen tilsvarer inntektsgrensen for Nasjonal ordning for reduksjon i
foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 2-, 3,- 4- og 5-åringer:
d) Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100 kroner.
e) Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen 583 650 kroner.
f) Frist for å søke om friplass er 15.09.
3 Betalingsbetingelser for elevplass i kulturskolen
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3-1 Betaling
Som hovedregel skal alle påmeldte elever betale semesterkontingent for høstsemesteret og for
vårsemesteret. Utsendelse av faktura gjøres i november for høstsemesterets
kontingent og i april for vårsemesterets kontingent.
3-2 Unntak ved sen påmelding
a) Dersom eleven melder seg på et tilbud etter halvgått semester gis det rabatt for avkortet
semester på 30%. Med påmelding etter halvgått semester menes påmelding fra og med
uke 43 for høstsemesteret og uke 12 for vårsemesteret.
b) Det gis ikke rabatt for sen påmelding i perioden fra semesterstart til halvgått semester.
3-3 Avmelding
a) Avmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 15.05. Ved avmelding senere enn
15.05., faktureres det for påfølgende semester.
b) Ved særskilt kortvarig deltakelse på et undervisningstilbud kan det søkes om bortfall av
betalingskrav. Søknad må sendes kulturskolen i forkant av utsending av
faktura i november for høstsemesteret og april for vårsemesteret.
c) Dersom eleven har deltatt i undervisning i høstsemesteret, men melder seg av tilbudet i
forkant av vårsemesteret, faktureres det ikke for elevplass i vårsemesteret.
d) Kulturskolen sender ut påminnelse i forkant av avmeldingsfrist.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 01.12.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet vedtar følgende priser, moderasjon- og friplassordninger, og
betalingsbetingelser i Åfjord kulturskole. Innstillingen videresendes til kommunestyret for
behandling.
1 Priser i kulturskolen
1-1 Semesterkontingent
Semesterkontingentene i Åfjord kulturskole følger disse satsene f.o.m. 01.01.2021 og gjelder
per elevplass:
d) Ordinært tilbud (38 uker): 1175 kr
e) Dans (10 uker): 734 kr
f) Småkultur (8 uker): 624 kr
2 Moderasjons- og friplassordninger i kulturskolen
2-1 Moderasjon og friplass
g) Søskenmoderasjon og flerfagsmoderasjon gis til elever under 18 år:
 2. barn (elevplass)/2. tilbud gis 30 % moderasjon.
 3. barn (elevplass)/3. tilbud gis 50 % moderasjon.
 Utover 3. barn (elevplass) gis 50 % moderasjon.
 Utover 3. tilbud pr. barn gis ingen moderasjon.
h) Det gis ikke moderasjon for deltakelse på korte kurs, workshops, og liknende som ikke
inngår i kulturskolens ordinære tilbud, dansetilbud og småkulturtilbud.
i) Husholdninger med lav inntekt kan søke om friplass i kulturskolen.
Inntektsgrensen tilsvarer inntektsgrensen for Nasjonal ordning for reduksjon i
foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 2-, 3,- 4- og 5-åringer:
j) Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100 kroner.
k) Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen 583 650 kroner.
l) Frist for å søke om friplass er 15.09.
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3 Betalingsbetingelser for elevplass i kulturskolen
3-1 Betaling
Som hovedregel skal alle påmeldte elever betale semesterkontingent for høstsemesteret og for
vårsemesteret. Utsendelse av faktura gjøres i november for høstsemesterets
kontingent og i april for vårsemesterets kontingent.
3-2 Unntak ved sen påmelding
c) Dersom eleven melder seg på et tilbud etter halvgått semester gis det rabatt for avkortet
semester på 30%. Med påmelding etter halvgått semester menes påmelding fra og med
uke 43 for høstsemesteret og uke 12 for vårsemesteret.
d) Det gis ikke rabatt for sen påmelding i perioden fra semesterstart til halvgått semester.
3-3 Avmelding
e) Avmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 15.05. Ved avmelding senere enn
15.05., faktureres det for påfølgende semester.
f) Ved særskilt kortvarig deltakelse på et undervisningstilbud kan det søkes om bortfall av
betalingskrav. Søknad må sendes kulturskolen i forkant av utsending av
faktura i november for høstsemesteret og april for vårsemesteret.
g) Dersom eleven har deltatt i undervisning i høstsemesteret, men melder seg av tilbudet i
forkant av vårsemesteret, faktureres det ikke for elevplass i vårsemesteret.
h) Kulturskolen sender ut påminnelse i forkant av avmeldingsfrist.
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PS 50/20 Artist In Residence 2020
Rådmannens innstilling
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet yter et tilskudd på kr 40.000 til gjennomføring av «Artist in
Residence, Stokkøya 2020». Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til tilrettelegging og
gjennomføring av kunstneropphold.
Tilskuddet dekkes gjennom bruk av kulturmillionen 2020.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 01.12.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet yter et tilskudd på kr 40.000 til gjennomføring av «Artist in
Residence, Stokkøya 2020». Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til tilrettelegging og
gjennomføring av kunstneropphold.
Tilskuddet dekkes gjennom bruk av kulturmillionen 2020.

PS 51/20 Søknad om tilskudd til gjennomføring av #Spillnorsk 2020, ny
behandling.
Rådmannens innstilling
Utvalget imøtekommer søknaden med et tilskudd på kr 30.000,- som belastes
Kulturmillionen 2020.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til finansiering og gjennomføring av konsertserien
#Spillnorsk 2020.
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 01.12.2020
Behandling:
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalget imøtekommer søknaden med et tilskudd på kr 30.000,- som belastes
Kulturmillionen 2020.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til finansiering og gjennomføring av konsertserien
#Spillnorsk 2020.
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MOTTATT
Jettegrytaprosjektet

16

UES- 2020

ÅFJORD
V/ Grethe

Hopstad

Hofstaddalsveien

_
KOMMUNE

32

7194 Brandsfjord

Brandsfjord,

15.12.2020

Til
Utvalg kultur, idrett og frivillighet

Åfjord kommune

KLAGE PÅ VEDTAK SAKSNR 48/20 OVERTAKELSEAV EIERSKAPTIL ANLEGG VED JETTEGRYTEI
HOFSTADDALEN.
På bakgrunn av feil , uklarheter og unnlatelser

i saksframlegget vil vi anke vedtaket av 01.12.2020

Beskrivelsen av trappa er helt feil. Trappa har gode trinn med en bredde på ca 96cm og dybde 32 cm.
Det er fullt mulig for folk og møtes hvor som helst i trappeløpet

og det er dessuten etablert 7 (sju)

repos jevnt fordelt oppover trappa. Omtrent på midten har trappa et 8m langt nesten flatt parti der
trinnene er 90 cm dype.

Når du har kommet så langt at du ser det som i saksframlegget

som en stigekonstruksjon,
mindre

gryte

et nivå høyere

står du allerede ijettegryta.
opp. I selve jettegryta

betegnes

Stigen er for de som vil ta seg opp til en

står det en kvilebenk

og en kasse med gjestebok

det veldig mange har gledet seg over å få skrive navnet sitt.
Det er svært uklart hvordan saksbehandler

kan sannsynlig-gjøre

hvilket vedlikeholdsbehov

anlegget

har og hvilke byggetekniske krav det møter når han ikke aner hvor det ser ut. Her vil vi anbefale en
befaring.
Årskostnadene

på anlegget er også lagt fram på en uklar måte. Vi vil framholde at det neppe er

gruset parkeringsplass for 5000 i året så langt. Parkeringsplassen og tømmingen av septiktank
dessuten allerede kommunale
I saksframlegget
forsikringer
stenge

er

plikter, så det vil ikke bli merkostnader.

er det ikke tatt med at vi er avhengig av støtte fra kommunen til å betale

på anlegget, disse forfaller

nå i desember og om vi ikke får en snarlig tilskudd, må vi

trappa.

Helt til slutt vil vi tillate oss å komme med et forslag: Åfjord kommune overtar eierskap til anlegget
siden det helt åpenbart er av allmenn interesse. Så kan kommunen
drive anlegget

finne en samarbeidspartner

mot en kompensasjon.

Med hilsen

Jettegrytaprosjektet

Grethe Hopstad

Annbjørg Fagerdal

vÆfLf/nllêl//Ørj
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éfflfl/a/fi/

til å

Saker til behandling

PS 1/21 Møteplan for utvalg kultur, idrett- og frivillighet
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Arkiv: 2021/222-1
Dato: 20.01.2021
Saksbehandler:
Jan Ove Berdahl

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
1/21

Utvalg
Utvalg kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
04.02.2021

MØTEPLAN FOR UTVALG KULTUR, IDRETT- OG FRIVILLIGHET
Rådmannens innstilling
Utvalg for kultur idrett- og frivillighet vedtar følgende møteplan for 2021 med møtestart
kl. 09.00.
- 04.02.21
- 11.03.21
- 15.04.21
- 06.05.21
- 10.06.21
- 02.09.21
- 07.10.21
- 11.11.21

Sakens bakgrunn og innhold
Følgende møteplan foreslåes for utvalg kultur, idrett- og frivillighet.
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Arkiv: 2021/210-2
Dato: 20.01.2021
Saksbehandler:
Jan Ove Berdahl

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
2/21

Utvalg
Utvalg kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
04.02.2021

SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV MOBIL UTSTYRSSENTRAL
Rådmannens innstilling
Utvalg for kultur idrett- og frivillighet vedtar å støtte Roan frivilligsentral med 50% av
søkte beløp. Tilskuddet på 31.000,- er et engangsbeløp.
Tilskuddet skal brukes til å dekke driftskostnader knyttet til utstyrssentralen. Tiltaket
finansieres over kulturbudsjettet ansvar 500.
Resterende beløp finansieres av Roan frivilligsentral, eller ved hjelp av andre
samarbeidspartnere eller tilskuddsordninger.

Sakens bakgrunn og innhold
Roan frivillighetssentral planlegger etablering av lokal utlånssentral i Roan. Sentralen
består av to biltilhengere, som er fylt med utstyr for sommer og vinteraktiviteter.
Roan frivilligsentral søker videre Åfjord kommune om støtte til å dekke årlige
driftskostnader.
Folkehelsevurdering
Utlåns/utstyrssentraler er et lavterskeltilbud, der man kan låne ulike former for
fritidsutstyr.
Utstyrssentraler kan bidra til å dempe konsekvensene av å vokse opp i en familie med
lav inntekt, ved at barn og ungdom kan låne utstyr man ellers ikke ser seg råd til å eie.
Ordningen kan bidrar til å utjevne økonomiske ujevnheter, særlig blant barn- og unge.
Administrasjonens vurdering
Søknaden henviser til likebehandling av kommunens to frivilligsentraler, og det
påpekes forskjeller i kommunale driftstilskudd.
Det er ikke avsatt midler til dette tiltaket i inneværende budsjett.
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Nye Åfjord kommune har i dag to frivilligsentraler. Sentralene var etablert før
kommunesammenslåingen, og hadde allerede da ulike driftsformer. Det var heller
ingen sammenliknbar praksis med tanke på kommunale driftstilskudd.
Åfjord frivilligsentral
er lokalisert på Bakeriet kulturverksted, og har en daglig leder ansatt i 100% stilling.
Utover driften av frivilligsentralen, innehar daglig leder følgende oppgaver:
•
Fungerende husvert og vertskap på Bakeriet kulturverksted.
•
Koordinering og tilrettelegging av alle faste aktiviteter på Bakeriet kulturverksted.
•
Booking, koordinering og tilrettelegging av tilfeldige møter, kurs og konferanser.
•
Organisering og gjennomføring av den DKS (den kulturelle spaserstokken)
•
Daglig drift og ettersyn på Åfjord utstyrssentral.
Roan frivilligsentral
har pr. i dag ikke daglig leder, men har et aktivt styre, og en arbeidende styreleder.
Rammetilskuddet er søkbart for lag og organisasjoner som er tilknyttet frivilligsentralen,
og fungerer som stimuleringsmidler til aktivitet og opplevelser.
Begge sentralene driver sin aktivitet i tråd med statlige føringer, men på ulike måter.
Drift av utlånssentralene
Åfjord utstyrssentral er kommunalt eid, og er lokalisert i en tilhenger plassert ved
Bakeriet kulturverksted på Åmyra. Sentralen drives av Åfjord frivilligsentral, og er
tilgjengelig i sentralens åpningstid. Ellers etter avtale.
Roan utstyrssentral består av to hengere, som er fylt med utstyr for sommer- og
vinteraktiviteter. Hengere og innholdet eies av Roan frivilligsentral.
Vintersentralen er tenkt plassert på Brandsfjord dagligvare i leid lokale. Personalet på
butikken driver sentralen som blir tilgjengelig i butikkens åpningstid. Det er tatt høyde
for noe økonomisk kompensasjon for dette arbeidet.
Sommersentralen er tenkt plassert i Roan i leid lokale. Sentralen drives i samarbeid
med Sør-Roan grendelag, og blir åpnet etter avtale. Det er tatt høyde for noe
økonomisk kompensasjon for dette arbeidet.
Vedlegg
1 Søknad om støtte utstyrssentral fra Åfjord kommune

2
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Org.nr.: 994 025 651
Bankkonto: 4345. 10.75811
Nettside: https://roan.frivilligsentral.no/
e-post: post@roan.frivilligsentral.no
Mobiltelefon arbeidende styreleder: 4132 4892

Bessaker 15.01.2021

Åfjord kommune
Kulturetaten
7170 Åfjord

SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV MOBIL UTSTYRSSSENTRAL
Jeg viser til regnskap for driftsåret 2020 for Åfjord frivilligsentral hvor det
framgår at sentralen har mottatt et kommunalt tilskudd på kr. 697.000,-,
inkludert det statlige tilskuddet for 2020 på kr. 427.000,-. Dette viser at
denne frivilligsentralen får et rent kommunalt tilskudd på kr. 270.000,-.
Roan frivilligsentral SA har en annen organiseringsform enn Åfjord
frivilligsentral. Roan frivilligsentral har lavere administrative utgifter i og
med at vi ikke har ansatt daglig leder, men i stedet har et aktivt styre og
en arbeidende styreleder. Denne organiseringa er i tråd med statlige
føringer, hvor det bl.a. heter: «Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives
ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å
skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet.»
(https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-ogfrivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/Frivilligsentraler1/id2000850/ )

Roan frivilligsentral SA har en mobil utstyrssentral under etablering,
bestående av to skaphengere, en med vinterutstyr og en med utstyr for
de andre årstidene. Hengerne er levert, og vi venter på klarsignal fra
vaktmesterteamet i Åfjord kommune om innredning av hengerne. Utstyret
til begge hengerne er bestilt, og vinterutstyret er levert. Vi har også
«tjuvstartet» med utlån av skøyter og ski, da vi har gode forhold for slik
aktivitet for tida.

Roan frivilligsentral SA

Org.nr. 994 025 651
Side 1

45

Med henvisning til mest mulig likebehandling av kommunens to
frivilligsentraler tillater vi oss herved å søke om støtte fra Åfjord kommune
til følgende årlige driftskostnader knyttet til utstyrssentralen:






Garasjeplass til de to hengerne
Forsikring av hengerne og utstyret:
Administrering av utlån fra to hengere:
Vedlikehold/oppdatering av utstyr:
Sum:

kr. 12.000,kr. 10.000,kr. 30.000,kr. 10.000,kr.62.000,-

Med hilsen for
Styret i Roan frivilligsentral SA
Trygve H. Rullestad
arbeidende styreleder

Roan frivilligsentral SA

Org.nr. 994 025 651
Side 2
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Arkiv: 2020/2495-7
Dato: 11.01.2021
Saksbehandler:
Unni Kristin Wiik

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
3/21

Utvalg
Utvalg kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
04.02.2021

KULTURPRISEN 2020
Rådmannens innstilling
Saken legges fram til drøfting uten innstilling

Sakens bakgrunn og innhold
«Kulturprisen skal bedre vilkårene for kulturarbeidere i Åfjord kommune, og skal tjene
som inspirasjon for disse. Kulturprisen skal i tillegg være en honnør for oppofrende
kulturarbeid». Vedtatt retningslinjer av Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 13.03.20
Åfjord kommune ved Servicetorget har motatt 4 forslag på kandidater til Kulturprisen
2020. Alle innen fristens utløp.





Per Gipling
Rolf Lothe
Kjerringrokken
Seniorgruppen John Monkan, Olaf Hauknes, Peder Wilmann

Folkehelsevurdering
I Folkehelseloven kapittel 2 er angitt kommunes ansvar. Her står at (sitat): «Kommunen
skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ
utvikling på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning
og tjenesteyting».

Administrasjonens vurdering
Alle innkomne forslag på aktuelle kandidater kommer innenfor Retningslinjer for
kulturpris i Åfjord kommune.
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Vedlegg
1
Annonse
2
Nominasjon til kommunens kulturpris 2020 - Rolf Lothe
3
Nominasjon til kommunens kulturpris 2020 - Kjerringrokken Olaf og gutta
4
E-post
5
Presentasjon
6
Nominasjon til kulturpris Måvika - redigert vedlegg
7
IMG_6129
8
IMG_6130
9
IMG_6136
10 Måvika - kulturminnevurdering fra Sør - Trøndelag Fylkeskommune 1994
11 Maavika2 Før restaurering
12 Maavika1 Før restaurering
14 Retningslinjer for kulturpris i nye Åfjord kommune

2
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ÅFJORD
KOMMUNE

ÅFJORD KOMMUNE ØNSKER FORSLAG TIL
KULTURPRISEN 2020 OG FRIVILLIGPRISEN 2020
Les mer om retningslinjer for kultur og frivilligprisen på
kommunens hjemmeside: www.afjord.kommune.no
Forslag sendes inn via skjemaportalen på kommunens
hjemmeside, endelig frist 31. desember 2020.
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Kandidat til kulturpris
Innsendt

24.12.2020 14:21:42

ReferanseID

AFJ014-1009835

Informasjon
Informasjon
Kontakt
Kulturprisen
Nomineres av
Fornavn

Etternavn

Harald Johan

Selnes

Adresse

Bessakerveien 494
Postnr/sted

7190 BESSAKER
Mobil

97143251
Kandidat som foreslås
Fornavn

Etternavn

Rolf

Lothe

Begrunnelse

Kandidaten har gjennom mange år samlet opplysninger om skip som har trafikkert langs kysten opp
gjennom årene, det være seg tegninger, bruksgjenstander og opplysninger om eierskap og annet.
Han har også samlet mange båtmotorer fra fiskebåter fra nærområdet, og også andre gjenstander fra
disse. På brygga si i Skjøra har Rolf samlet og systematisert maritime og andre gjenstander slik at de
utgjør et interessant museum.
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Kandidat til kulturpris (v. 5) - AFJ014-1009835
1/1

Kandidat til kulturpris
Innsendt

04.12.2020 20:13:16

ReferanseID

AFJ014-1009514

Informasjon
Informasjon
Kontakt
Kulturprisen
Nomineres av
Fornavn

Etternavn

Einar Johan

Jakobsen

Adresse

Strandvegen 7 A
Postnr/sted

7670 INDERØY
Mobil

91248958
Kandidat som foreslås
Fornavn

Etternavn

Kjerringrokken

Olaf og gutta

Begrunnelse

Dette var mye tasting.
Foreslår følgende:
Kjerringrokken på Linesøya. Iherdig innsats gjennom mange år for å samle og stille ut lokal historie.
Skikkelige entusiaster.
Herrene Olaf Hauknes(95), John Monkan(90) og Peder Wilmann(82) som velvillig og entusiastisk
deler av sin kunnskap gjennom å skrive og la seg intervjue til Bjørnør historielag.
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Kandidat til kulturpris (v. 5) - AFJ014-1009514
1/1

Fra: Wiik Unni Kristin (Unni.Kristin.Wiik@afjord.kommune.no)
Sendt: 26.11.2020 11:35:25
Til: Postmottak Åfjord kommune
Kopi:
Emne: VS: SV: VS: Annonse Vedlegg: 0001569785-01.pdf
Legges i ephorte
Fra: PMMNS Fosna‐Folket [mailto:annonser@fosna‐folket.no]
Sendt: tirsdag 24. november 2020 10:40
Til: Wiik Unni Kristin <Unni.Kristin.Wiik@afjord.kommune.no>
Emne: Re: SV: VS: Annonse ‐ [NDQ‐FFDXM‐811]

Hei Wiik,
Her kommer korrektur på annonsen til fredag 27.11.
Tilbakemelding snarest.

Vennlig hilsen
Aud
72 51 57 00
annonser@fosna-folket.no | www.fosna-folket.no

-----Original melding----Fra: Wiik Unni Kristin <Unni.Kristin.Wiik@afjord.kommune.no>
Sent: 23/11/2020 14:49:57

takk

Fra: PMMNS Fosna‐Folket [mailto:annonser@fosna‐folket.no]
Sendt: mandag 23. november 2020 14:49
Til: Wiik Unni Kristin <Unni.Kristin.Wiik@afjord.kommune.no>
Emne: Re: VS: Annonse ‐ [NDQ‐FFDXM‐811]

Hei Wiik,
Takk for din bestilling.
Annonsen kommer i avisa på fredag 27.11.
korrektur kommer så fort den er laget.
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Vennlig hilsen
Aud
72 51 57 00
annonser@fosna-folket.no | www.fosna-folket.no

-----Original melding----Fra: Wiik Unni Kristin <Unni.Kristin.Wiik@afjord.kommune.no>
Sent: 23/11/2020 14:35:16
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Måvik i Bjørnør - et kulturminne.
Gnr. 65, Bnr. 5 – i nåværende Roan kommune

Måvika er iflg kulturminnevurdering fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag ( Se vedlegg Scan 0115 Pdf )
den eldste gjenværende husmannsplassen i området, og det sannsynliggjøres at stuebygningen
daterer seg fra et tidspunkt før 1850, altså fra den perioden området var en del av Bjørnør kommune
( 1837 – 1892 ) Med hensyn til en bygnings mulige vernestatus henvises til Riksantikvarens SEFRAK –
register og Kulturminnelovens § 20 om fredning.
Det vises også til vedlagte foto – både fra tidspunktet før restaureringen tok ved, og fra dagens status
for bygningene. De sistnevnte bildene viser husmannsplassen slik den i dag framstår sett fra sjøsiden
på Fylkesvei 6312 i Bergfjorden.
Bygningene holder samme standard også på nordsiden, som er vist på de eldre fotografiene.
Måvika er i privat eie og fungerer som fast bolig for eierne Per Gipling og Anne Holden Gipling.
Førstnevnte arvet stedet og eierne har for egne midler gjennomført det håndtverksmessige arbeidet
med restaurering av bygningene. Disse framstår som godt ivaretatt – ikke bare teknisk, men også
mht kulturminnestandarder.
Husene i Måvika utgjør et kulturhistorisk blikkfang for reisende og turister, og er til berikelse i
området.
Når den prosjekterte Måvik / Bergfjordtunnellen er ferdigstilt i 2020 vil Måvika og jordene omkring
ligge godt synlig ved inn- og utfarten av tunnellen.
Iflg Store Norske Leksikon skal Roan kommune i 2020 slåes sammen med Åfjord til Bjørnør
kommune, derav bruk av det historiske navnet innledningsvis i notatet.

Trondheim 30. 10. 2018
Mvh.
Marit Selfjord
Regissør / Kulturarbeider med sommeradresse Nesvalen i Roan.
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Fra: Marit Selfjord (marit.selfjord@gmail.com)
Sendt: 07.09.2020 09:11:00
Til: Berdahl Jan Ove
Kopi:
Emne: Fwd: Måvika - redigert vedlegg
Vedlegg: Måvika - presentasjon av..docx
Hei,
Da videresendes her min presentasjonstekst av Måvika fra opprinnelig dato. Denne lå også med i søknaden til Åfjord
kommune.
Teksten er kort, og inneholder ikke en dypere begrunnelse for hvorfor jeg mener Gipling er en relevant og fortjent
mottaker av en kulturpris. Om det ønskes skriver jeg gjerne ytterligere en tekst.
Og igjen, håper virkelig det går bra med å få i gang en god prosess rundt Utro - tunet !
Mvh
Marit Selfjord
---------- Forwarded message --------Fra: Marit Selfjord <marit.selfjord@gmail.com>
Date: ons. 31. okt. 2018 kl. 08:23
Subject: Måvika - redigert vedlegg
To: <astrid.mathilde.petterson@afjord.kommune.no>

Hei igjen Astrid,
Se vedlegget her som nå også har en henvisning til Riksantikvarens SEFRAK - register og Kulturminneloven.
Ellers er dokumentet det samme.
Så håper jeg å kunne gjøre deg en "gjentjeneste" ved neste korsvei, enten den består av flädeblomsaft eller annen
kulturgjerning !
Marit
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Fra: Petterson Astrid Mathilde (Astrid.Mathilde.Petterson@afjord.kommune.no)
Sendt: 10.01.2020 14:52:57
Til: Berdahl Jan Ove
Kopi: Stjern Vibeke
Emne: FW: Måvika i Roan
Vedlegg: Maavika1 Før restaurering.jpg;Maavika2 Før restaurering.jpg;Måvika - kulturminnevurdering fra Sør Trøndelag Fylkeskommune 1994.pdf;IMG_6136.JPG;IMG_6130.JPG;IMG_6129.JPG
Heia Jan Ove og Vibeke
Jeg er kjent med at dere har fått en henvendelse fra Marit Selfjord ang forslag om kulturpris til Per Gipling i Roan
for hans restaureringsarbeid med plassen Måvika.
Jeg videresender her bilder og en uttalelse fra den gang Sør‐Trøndelag fylkeskommune, som kanskje kan være
med på å belyse arbeidet som er utført i Måvika.
Mvh
Astrid Mathilde
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Åfjord kommune
Kultur, idrett og frivillighet

Retningslinjer for kulturpris i nye Åfjord kommune
Vedtatt at Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 13.03.20
Formål
Kulturprisen skal bedre vilkårene for kulturarbeidere i Åfjord kommune, og skal tjene som
inspirasjon for disse. Kulturprisen skal i tillegg være en honnør for oppofrende kulturarbeid.
Med kulturarbeidere forstås her skapende og utøvende kunstnere, organisasjonsledere og
andre aktuelle grupper innenfor kulturområdet, både profesjonelle (heltids) og amatører
(fritids)
Mottakere
Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i kommunen, men kan også
utdeles til personer eller kulturtiltak som på annen måte er knyttet til kommunen.
I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen, da imidlertid som en
påskjønnelse for spesiell innsats innenfor kulturfeltet, og ikke som tilskudd til ordinær
organisasjonsvirksomhet.
Område
Rammene for «det utvidede kulturbegrepet» blir lagt til grunn, og omhandler kunst,
litteratur, kulturvern, ungdomsarbeid, idrett, og andre skapende fritidsvirksomheter.
Avgrensninger
Ved tildeling skal det ikke tas hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd.
Oppdeling
Det deles bare ut en pris, uoppdelt hvert år. Eventuelt andre innkomne forslag kan etter
utvalgets vurdering tas i betraktning ved neste års tildeling. Det forutsettes da at forslag fra
det foregående år vurderes likeverdig med forslag fra inneværende år.
Kunngjøring
Kulturprisen kunngjøres med anmodning om forslag, gjennom oppslag, avisannonse og på
kommunens hjemmeside. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjene og
opplysninger om rimelig frist for framlegg av forslag.
Tildeling
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet avgjør hvem som skal motta kulturprisen. Tildeling
skjer på grunnlag av innkomne grunngitte forslag. Forslag kan sendes inn av
enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner.
Utvalget kan på eget initiativ fremme forslag. det presiseres imidlertid at disse forslag skal
vurderes på lik linje med andre innkomne forslag.
Kulturprisen består av et diplom og en kunstgjenstand til en samlet verdi av kr 5000,Fortrinnsvis kunst fra lokale kunstnere.

Dokument nr. 5 i sak 2020/207 - Retningslinjer for kulturpris i Nye Åfjord kommune
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Side 2 av 2

Tidspunkt
Tildelingen skjer ved årets siste møte.
Offentliggjøring
Mottaker av kulturprisen offentliggjøres under Åfjord kommunes kulturuke. Dersom det er
særskilte grunner, kan prisen offentliggjøres på annet valgt tidspunkt.
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Arkiv: 2020/2496-4
Dato: 12.01.2021
Saksbehandler:
Unni Kristin Wiik

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
4/21

Utvalg
Utvalg kultur, idrett og frivillighet

Møtedato
04.02.2021

FRIVILLIGPRISEN 2020
Rådmannens innstilling
Saken legges frem til drøfting uten innstilling.

Sakens bakgrunn og innhold
«Åfjord kommune ønsker å fokusere på verdien av frivillig innsats i lokalsamfunnet. Ett
av flere tiltak er å dele ut en årlig frivilligpris.»
Åfjord kommune ved Servicetorget hat mottatt 2 forslag til Frivilligprisen 2020. Begge
forslagene kom innen fristens utløp.



Brit Harsvik
Arild Harry Skjervø

Folkehelsevurdering
I folkehelselovens kapittel 2 er angitt kommunes ansvar. Her står at (sitat):
«Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom. skade eller lidelse, bidra til
utjevning av helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan
ha negativ utvikling for helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver
og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging,
forvaltning og tjenesteyting.»
Administrasjonens vurdering
Kandidatene det er kommet forslag på fyller kriteriene i Retningslinjer for frivilligpris i
nye Åfjord kommune.
Vedlegg
1 Nominasjon til kommunens frivilligpris - Brit Harsvik
2 Nominasjon til kommunens frivilligpris - Arild Harry Skjervø
3 Retningslinjer for frivillighetspris i nye Åfjord kommune
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Kandidat til frivilligpris
Innsendt

28.12.2020 12:16:13

ReferanseID

AFJ015-1009908

Informasjon
Informasjon
Kontakt
Frivilligprisen
Nomineres av
Fornavn

Etternavn

Bjørn Arne

Rosø-Hosen

Adresse

Øvre Harsvika 43
Postnr/sted

7178 STOKKØY
Mobil

Kandidat som foreslås
Fornavn

Etternavn

Brit

Harsvik

Begrunnelse

Brit Harsvik har gjennom en årrekke vært fast frivillig her på Åfjord Frivilligsentral.
Brit er vår faste frivillig på hjemkjøring av matvarer fra butikken til beboere i trygdeleilighetene ved
Åfjord Helsesenter. Hun har nå i 10 ar!, hver fredag!, stilt opp på Coop for å hente å kjøre hjem
matvarene. Hun tar seg god tid med de som hun leverer varer til og setter gjerne inn varene i skap og
kjøleskap til mottagerne. Dette blir også ukentlige møtepunkt for brukerne som de setter svært stor
pris på og som føyer seg flott inn i frivilligsentralenes motto, Møte mellom mennesker.
Brit tar også frivilligoppdrag som ledsager når det måtte passe og og har vært fast frivillig på
helsesenteret under den årlige Sommerfesten i juni og er ofte å se som frivillig på
ettermiddagsdansen på Frivilligsentralen.
Brit har i tillegg vært og er fremdeles tillitsvalgt i flere organisasjoner. Hun sitter i styret for Åfjord
Helselag innvalgt i 2016. Videre sitter hun i valgkomiteen til Åfjord Pensjonistforening på 8. året,
innvalgt i 2014. Hun sitter også i styret for Singelklubben.
Mvh Bjørn Arne Rosø-Hosen
daglig leder Åfjord Frivilligsentral
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Kandidat til frivilligpris (v. 7) - AFJ015-1009908
1/1

Kandidat til frivilligpris
Innsendt

30.12.2020 20:49:58

ReferanseID

AFJ015-1009919

Informasjon
Informasjon
Kontakt
Frivilligprisen
Nomineres av
Fornavn

Etternavn

Magne Julian

Ugedal

Adresse

Prestgårdsveien 14
Postnr/sted

7180 ROAN
Mobil

41916349
Kandidat som foreslås
Fornavn

Etternavn

Arild Harry

Skjervø

Begrunnelse

Arild har siden han flyttet tilbake til Roan som pensjonist vært meget aktiv i forskjellige lag og
foreninger i Roan. Her kan nevnes, Roan Jeger og Fisk, Roan Småbåtforening, sumstad Skytterlag
og sist men ikke minst Roan Grendelag. Han er også en svært god bygningsarbeider, og har vært
byggeleder for mange prosjekter i de lagene han er med i. Det er mange byggeprosjekt det ikke har
blitt noe av, om ikke Arild har stilt opp, og det har han gjort med stor glede. Jeg synes derfor at Arild er
en svært verdig vinner av frivillighetsprisen 2020.
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Kandidat til frivilligpris (v. 7) - AFJ015-1009919
1/1

Side 1 av 1

Åfjord kommune
Kultur, idrett og frivillighet

Retningslinjer for frivilligpris i nye Åfjord kommune
Vedtatt i utvalg for kultur, idrett og frivillighet 13.03.20
Åfjord kommune ønsker å fokusere på verdien av frivillig innsats i lokalsamfunnet. Ett av
flere tiltak er å dele ut en årlig frivilligpris.
Formål
Frivilligprisen skal hedre nettopp det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, og skal skape
videre engasjement rundt frivillig arbeid. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte
fram gode eksempler på frivillig innsats. Prisen skal styrke samarbeidet mellom kommunen,
organisasjonslivet og den frivillige sektor forøvrig.
Prisen skal
- Stimulere til videre innsats.
- Være en påskjønnelse for frivillig arbeid.
- Peke på gode eksempler når det gjelder aktiv frivillig innsats i Åfjord kommune.
Mottaker
Prisen skal gå til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en
bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg over tid. Som gjennom sine ideer og virke har
bidratt til økt trivsel og bedre livskvalitet for andre, og som med sitt pågangsmot har medvirket til et
mer åpent og aktivt samfunn.
Oppdeling
Det er mulighet til å dele ut frivilligpris hvert år. Dersom flere kandidater blir vurdert likt, kan utvalget
unntaksvis dele prisen mellom dem.
Kunngjøring
Frivilligprisen kunngjøres med anmodning om forslag, gjennom oppslag, avisannonser og på
kommunens hjemmesider. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer og opplysninger
om rimelig frist for innsending av forslag.
Tildeling
Utvalg for kultur, idrett- og frivillighet avgjør hvem som skal motta frivilligprisen. Tildelingen skjer på
grunnlag av innkomne begrunnede forslag. Forslag kan sendes inn av enkeltpersoner,
organisasjoner og institusjoner. Utvalget kan også på eget initiativ fremme forslag, det presiseres
klart at disse forslag skal vurderes på lik linje med andre innkomne forslag. Frivilligprisen består av
et diplom og en kunstgjenstand til en samlet verdi av kr:5000,- Fortrinnsvis kunst fra lokale
kunstnere.
Offentliggjøring
Tildelingen skjer ved et arrangement under Åfjord kommunes kulturuke. Dersom det er særskilte
grunner, kan prisen offentliggjøres på annet valgt tidspunkt.

Dokument nr. 4 i sak 2020/217 - Retningslinjer for frivilligpris i nye Åfjord kommune
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