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Sakstittel
VEDLEGG TIL SAK: ANDØY KOMMUNES BUDSJETT
2022 OG ØKONOMIPLAN 2022 – 2025
- Innspill budsjettforslag fra Utdanningsforbundet
Prioritering av spillemidler 2022

Dato: 19.11.2021

Andøy

Rådmann
Andøy kommune

Innspill budsjettforslag
I rådmanns budsjettforslag er det foreslått kutt i stillinger i Andøy skolene. På stormøtet fikk
politikerne og tillitsvalgte høre bakgrunnen for kuttene, og det legges opp til at skolene skal
spare store summer på å gi elever med dysleksi og lese/skrivevansker digitale hjelpemidler og
at de dermed kan spare inntil 4,5 årsverk. Utdanningsforbundet er skeptisk til forslaget, og det
på bakgrunn av tilbakemeldingene fra lærere som jobber med de samme elevene. Ofte er det
stort sprik mellom teori og praksis, og det er ikke bare å gi elevene digitale hjelpemidler så
finner de ut av dette selv.
Vi kan være enig at noe må gjøres for å ned andelen som mottar spesialpedagogisk hjelp, men
vi tror at for å nå det målet må vi først investere noe mer enn bare digitale hjelpemidler. En
start kan være å intensivere opplæringa og sette tiltakene inn på et tidligst mulig tidspunkt. Vi
trenger flere spesialpedagoger, i både barnehage- og skolene, som kan gjøre grundige
kartlegginger så elever får riktig hjelp. Spesialpedagogiske tiltak er omfattende, og elevene
trenger oppgaver som er tilrettelagt og grundig opplæring i bruk av programvarene for å få
størst mulig utbytte av undervisningen. I praksis betyr kuttene at mer ansvar legges over til
faglærerne om tilpassing av undervisningen og mindre tid til hver elev. Vi er redd det er de
sårbare elevene som vil tape på dette. Ofte blir en ekstra resurs tildelt om det er en elev som
har ekstra utfordringer. Det kan være lærevansker som har fått vokst seg så store at eleven har
lite tillit til skolen og lærerne, og da vil ikke problemet bli løst om en elev får seg pc med
rettskrivingsprogram. Om forslaget blir vedtatt er vi redd vi vil se en økning i atferdsvansker.
Det er bra at det settes av midler til digitalisering, men vi savner midler til lærebøker. Ikke alle
elever er modne nok til å bruke pc i undervisningen til kun undervisning. Det spilles, chattes,
jukses – utfordringene med digitale bøker frustrerer mange lærere. Forslaget til skoleeier om at
mye kan løses, eller penger kan spares så lenge man gir elevene digitale hjelpemidler, er vi
faglig uenig i. Er alle elevene blitt så selvstendige og selvgående at læreren kan fjernes? I
realiteten trenger vi flere lærere, og vi trenger mer tid til hver enkelt elev, og flere
spesialpedagoger som kan gjøre grundige kartlegginger. Spesialpedagogisk hjelp fremstilles

som at det sitter en lærer å leser oppgaveteksten for en elev på enerom, men det er ganske
langt fra virkeligheten.
Mange lærere opplever at elevene ikke får et godt nok utbytte av kun digitale bøker og mottar
daglig frustrasjon fra elever når det kommer til utdaterte bøker. Det var tidligere sagt at det
skulle settes ned et utvalg i Vesterålen som skulle vurdere ulike læremidler/bøker, i forkant av
et storinnkjøp av nye bøker i forbindelse med innføring av ny læreplan. Utdanningsforbundet
støttet en slik kvalitetssikring, men det begynner å haste. Det er til våren eksamen etter ny
læreplan, men vi sitter fortsatt med gamle, slitte og utdaterte bøker. Kvalitet i skolen koster, og
utdanningsforbundet advarer på det sterkeste om å vedta kutt i stillinger som berører de mest
sårbare barna.
Med vennlig hilsen
for Utdanningsforbundet i Andøy
Kristine Lauritzen
HTV
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SAKSGANG

Tittel
søknadskvittering Åse Idrettslag

Møtedato

Saknr

Dok.ID
173345

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende prioritering av søknader på spillemidler for tildeling i 2022:
1. Rehabilitering av skiløype, Åse IL

Sveinung Ellingsen
Konstituert Rådmann

Bakgrunn for saken:
Hvert år kan lag/foreninger, institusjoner og kommuner søke Nordland fylkeskommune om
spillemidler: «Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til
infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige,
medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.»
(Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019)
Andre viktige momenter fra bestemmelsene om tilskudd er at anlegg som tilfredsstiller barns
behov for fysisk aktivitet prioriteres særskilt. I tillegg bør anleggene fungere som gode
sosiale møteplasser i lokalsamfunnet.
Samtlige søknader som leveres til kommunal saksbehandling skal leveres videre til
fylkeskommunen med en prioritering gjort av kommunen. Følgende forslag til prioritering er
utarbeidet med utgangspunkt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, gjennom dialog
med Andøy idrettsråd, samt styrende retningslinjer fra Kulturdepartementets ”Bestemmelser
for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019”.

Faktiske opplysninger:
Søknadsfristen for innlevering av spillemiddelsøknader var satt til 1.november 2020. Dette
har vært publisert i Andøyposten, Bladet Vesterålen og på nett.
Ved fristens utløp var kun 1 søknad mottatt, rehabilitering av skiløypen på Åse. Dette er en
fornyelse av en søknad som har vært godkjent av fylket og var prioritert på andre plass under
fjorårets kommunale behandling av søknader. Søknaden er derfor god, gjennomarbeidet og i
tråd med tidligere prioritering på området.
Åse idrettslag ønsker å forbedre og utvide tilbudet på Åse. Dette gjøres gjennom to tiltak på
anlegget; rehabilitering av lysanlegget, og rehabilitering av trasé. Med disse tiltakene gjøres
løypene mer tilgjengelig på ettermiddags -og kveldstid, samt at utbedring av trasé også gir
mulighet til å benytte løypene til jogging, sykling, mosjon resten av året.
Kostnad: 1 292 000
Søknadssum: 632 000

Vurdering:
Med denne bakgrunn innstiller rådmannen på å prioritere søknaden fra Åse Idrettslag til
videre behandling hos Nordland Fylkeskommune.

Kvittering på innsendt søknad om spillemidler
Søknadsnummer: 150258

Anleggsnummer: 34880

Kontakt og regnskapsinformasjon

Organisasjon
871398992
ÅSE IDRETTSLAG
Organisasjonstilhørighet
Norges idrettsforbund

Kontaktperson for søknad
Navn på kontaktperson
Matz Abrahamsen
Telefonnummer til kontaktperson
95080253
Epostadresse til kontaktperson
aseidrett@gmail.com

Konto for utbetaling
Kontonummer
4602.07.02982

Regnskapsansvarlig for prosjekt
Navn på regnskapsansvarlig
Matz Abrahamsen
Telefonnummer til regnskapsansvarlig
95080253
Epostadresse til regnskapsansvarlig
aseidrett@gmail.com

Prosjekt

Prosjektinformasjon
Anlegg
Åsebakken skiløype
Søknadsordning
Ordinære anlegg
Vi søker om tilskudd til
Rehabilitering av

Lysanlegg

Rehabilitering av

Trasé

Beskriv anleggets utforming, hvilke aktiviteter det er ment for og ivaretakelse av
universell utforming
Anlegget består i dag av en trasè på 5 km med 3 ulike sløyfer; 1,5 km, 3 km og 5
km. I tillegg til et stadionområde med garasje og speakerbod. Anlegget ble
opprinnelig bygd i 1969 med hovedfokus på vinteridrett. Traseen ligger lunt til opp
mot et lite fjellparti som gir gode muligheter for variert terreng for alle
ferdighetsnivåer. Hele traseen har lysanlegg.
Anlegget er svært mye benyttet for rekreasjon og har stor betydning for folkehelsa.
Situasjonen er at lysanlegget er fra Andøy Energi pga omfattende feilkilder. Lysene
har derfor vært slukket i over 2 år. Dette gjør at høst/vinter aktivitene blir svært
begrenset.
Traseen som i sin tid ble laget for vinterbruk er også et fint utgangspunkt for
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Prosjekt

Prosjektinformasjon
Anlegg
Åsebakken skiløype
Søknadsordning
Ordinære anlegg
Vi søker om tilskudd til
Rehabilitering av

Lysanlegg

Rehabilitering av

Trasé

Beskriv anleggets utforming, hvilke aktiviteter det er ment for og ivaretakelse av
universell utforming
Anlegget består i dag av en trasè på 5 km med 3 ulike sløyfer; 1,5 km, 3 km og 5
km. I tillegg til et stadionområde med garasje og speakerbod. Anlegget ble
opprinnelig bygd i 1969 med hovedfokus på vinteridrett. Traseen ligger lunt til opp
mot et lite fjellparti som gir gode muligheter for variert terreng for alle
ferdighetsnivåer. Hele traseen har lysanlegg.
Anlegget er svært mye benyttet for rekreasjon og har stor betydning for folkehelsa.
Situasjonen er at lysanlegget er fra Andøy Energi pga omfattende feilkilder. Lysene
har derfor vært slukket i over 2 år. Dette gjør at høst/vinter aktivitene blir svært
begrenset.
Traseen som i sin tid ble laget for vinterbruk er også et fint utgangspunkt for
vår/sommer/høst aktiviteter. Utfordringen er at traseen er veldig våt noen steder og
det er derfor vanskelig å benytte den slik som folk flest ønsker.
Planlagt byggestart
01.01.2019

Eiendomsinformasjon
Rett til bruk av grunnen
Tinglyst feste/leiekontrakt
Matrikkelnummer til berørte eiendommer
1871  21/01//
1871  21/07//
1871  21/42//
1871  21/54//
1871  21/16//
1871  21/187//
1871  21/20//
1871  21/25//
1871  21/90//
1871  21/102//
1871  21/41//
1871  21/09//
1871  21/17//
1871  21/91//
1871  21/193//

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Dato forhåndsgodkjenning
11.12.2017
Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)
Andøy

Kostnader

Rehabilitering av lysanlegg, trasé

kr 1 292 401

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 1 292 401

Kostnadstype

Beskrivelse

Kjøp varer og
tjenester

Mva. på varer og
tjenester

Dugnadsverdi

Sum

Aktivitetsdekke

Veigrus + transport

400 000

100 000

0

500 000

Elektroinstallasjoner

Nytt sikringsskap

51 044

12 761

0

63 805

Annet

Skoging

0

0

50 000

50 000

Elektroinstallasjoner

Lys stadion

19 310

4 828

0

24 138

Andre installasjoner

Skifting av bardunwire

22 000

5 500

0

27 500

Elektroinstallasjoner

Materiell

215 999

54 000

0

269 999

0

0

27 000

27 000

Administrasjon og
prosjektering
Elektroinstallasjoner

Strekkin av ny
kabel(ex)

74 250

18 563

0

92 813

Andre installasjoner

Rigg av maskin og
tilkjøring

1 500

375

0

1 875

Grunnarbeid

Bytte av stikkrenner

116 392

29 098

0

145 490

Grunnarbeid

Ny inntakskabel

2 725

681

0

3 406

Fastmontert utstyr

Skråstøtte stoler

10 200

2 550

0

12 750

Fastmontert utstyr

Bytte stolper

50 400

12 600

0

63 000

Fastmontert utstyr

Bardunsteiner

8 500

2 125

0

10 625

972 320

243 081

77 000

1 292 401

Sum

Søknadsbeløp og finansieringsplan
Søknadsbeløp
Kr

632 000

Finansieringsplan
Egenkapital
Kr

100 000

Lån
Kr

83 401

Kommunalt tilskudd
Kr

0

Fylkeskommunalt tilskudd
Kr

0

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner
Kr

400 000

Andre offentlige tilskudd
Kr

0

Dugnadsverdi
Kr

77 000

Tidligere spillemidler
Kr

0

Totalsum finansiering
Kr

1 292 401

Søknadsbeløp og finansieringsplan
Søknadsbeløp
Kr

632 000

Finansieringsplan
Egenkapital
Kr

100 000

Lån
Kr

83 401

Kommunalt tilskudd
Kr

0

Fylkeskommunalt tilskudd
Kr

0

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner
Kr

400 000

Andre offentlige tilskudd
Kr

0

Dugnadsverdi
Kr

77 000

Tidligere spillemidler
Kr

0

Totalsum finansiering
Kr

1 292 401

Vedlegg
Valgte vedleggstyper

Beskrivelse

Fil

Lastet
opp

Dokumentasjon av kostnader

Arbeider trase

Pristilbud_Ottar Bergersen&sønner.pdf

30.10.2018

Dokumentasjon av kostnader

Rehabilitering lysanlegg

Tilbud Andøy Energi.docx

30.10.2018

Dokumentasjon av kostnader

Rehabilitering lysanlegg

TILBUD_Andøy installasjon.PDF

30.10.2018

Dokumentasjon av kostnader

Inntakskabel

Tilleggstilbud Andøy Energi.JPG

30.10.2018

Verdivurdering av eventuell
dugnad

Timeregnskap_Spillemidler.xlsx

30.10.2018

Plan for drift av anlegg

Drift av anlegget.docx

30.10.2018

Idrettsfunksjonelt
forhåndsgodkjente planer

Idrettsfunksjonell
godkjenning

Idrettsfunksjonell godkjenning Åsebakken Skiløype.pdf

15.01.2019

Dokumentasjon av finansiering

Egenkapital

arsoppgave_31.12.2018_Åse_idrettslag.pdf

15.01.2019

Annet

Kart

Kart_Lysløype.jpg

26.09.2019

Dokumentasjon av finansiering

Finansiering

Gave_Samfunnsløftet_Sparebank1_Nord_Norge.pdf

26.09.2019

Dokumentasjon av finansiering

Finansiering

Gave_Sparebankstiftelsen_Sparebank1_Nord_Norge.pdf

26.09.2019

Feste/leigeavtale (rett til bruk
av grunn)

Feste/Leieavtaler

Avtale_lysløypa_grunneiere.pdf

26.09.2019

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Informasjon om prosjektets
innhold

Rehabilitering av anlegg Åse Idrettslag.docx

26.09.2019

Dokumentasjon av finansiering

Lån

Finansiering_lysløype.pdf

26.09.2019

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Dokumentasjon på kvalitet
på grus/masser

Ytelseserklæring 2264.pdf

15.01.2020

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Dokumentasjon kvalitet på
grus/masse

Ytelseserklæring 032.pdf

15.01.2020

Vedlegg
Valgte vedleggstyper

Beskrivelse

Fil

Lastet
opp

Dokumentasjon av kostnader

Arbeider trase

Pristilbud_Ottar Bergersen&sønner.pdf

30.10.2018

Dokumentasjon av kostnader

Rehabilitering lysanlegg

Tilbud Andøy Energi.docx

30.10.2018

Dokumentasjon av kostnader

Rehabilitering lysanlegg

TILBUD_Andøy installasjon.PDF

30.10.2018

Dokumentasjon av kostnader

Inntakskabel

Tilleggstilbud Andøy Energi.JPG

30.10.2018

Verdivurdering av eventuell
dugnad

Timeregnskap_Spillemidler.xlsx

30.10.2018

Plan for drift av anlegg

Drift av anlegget.docx

30.10.2018

Idrettsfunksjonelt
forhåndsgodkjente planer

Idrettsfunksjonell
godkjenning

Idrettsfunksjonell godkjenning Åsebakken Skiløype.pdf

15.01.2019

Dokumentasjon av finansiering

Egenkapital

arsoppgave_31.12.2018_Åse_idrettslag.pdf

15.01.2019

Annet

Kart

Kart_Lysløype.jpg

26.09.2019

Dokumentasjon av finansiering

Finansiering

Gave_Samfunnsløftet_Sparebank1_Nord_Norge.pdf

26.09.2019

Dokumentasjon av finansiering

Finansiering

Gave_Sparebankstiftelsen_Sparebank1_Nord_Norge.pdf

26.09.2019

Feste/leigeavtale (rett til bruk
av grunn)

Feste/Leieavtaler

Avtale_lysløypa_grunneiere.pdf

26.09.2019

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Informasjon om prosjektets
innhold

Rehabilitering av anlegg Åse Idrettslag.docx

26.09.2019

Dokumentasjon av finansiering

Lån

Finansiering_lysløype.pdf

26.09.2019

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Dokumentasjon på kvalitet
på grus/masser

Ytelseserklæring 2264.pdf

15.01.2020

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Dokumentasjon kvalitet på
grus/masse

Ytelseserklæring 032.pdf

15.01.2020

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Utførelse med skisse av
grunnarbeid

Beskrivelse av utførelse stikkrenner.pdf

15.01.2020

Utfyllende informasjon om
prosjektets innhold

Dokumentasjon på skifte av
lysstolper

dokuemtasjon på skifte av lysstolper.docx

09.02.2021

Annen informasjon
Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og
at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre
til at søknaden ikke godkjennes.
Søknaden blir sendt til Andøy kommune og sluttbehandles i Nordland fylkeskommune

