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09.03.2021

Bolystfondet - 2. gangs behandling. Søknad fra foreningen Sammen Om Langsanden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Det fremmes ikke forslag til vedtak. Saken legges frem til politisk drøfting.

Vedlegg
1

Særutskrift Bolystfondet - Søknad fra foreningen Sammen om Langsanden

2

info til kommunen ang. matvogn

3

Søknad Bolyst Fondet

4

Bolyst Fondet

5

Retningslinjer for bolystfondet - vedtatt av kommunestyret 26.06.2019

Bakgrunn for saken:
Foreningen Sammen Om Langsanden søker om tilskudd til en matvogn som primært skal stå
på Langsanden, men som også skal leies ut til andre lag og foreninger i kommunen. Det
søkes om kr 140.000.
Kommunestyret behandlet søknaden fra Sammen om Langsanden første gang i
kommunestyrets møte 13.10.2020. Kommunestyret vedtok da å utsette saken i påvente av
mer informasjon om hvordan SOL skulle løse organiseringen rundt den omsøkte matvognen.
Kommunedirektøren mottok utfyllende informasjon i e-post datert 19.02.21.

I e-posten Skriver SOL:
Info ang. anskaffelse, drift og vedlikehold av matvogn
Utleie:




Utleien ønsker vi å organisere gjennom foreningen vår, med en standard leieavtale
som vi skal bruke på alle leietakere.
Info om vogna vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider slik at andre lag og foreninger
får med seg at et slikt tilbud nå er tilgjengelig i kommunen.
Leiepris er ikke bestemt enda, men den skal være overkommelig for alle lag og
foreninger i kommunen

Renhold/hygiene:





Det vil bli utarbeidet en renholds- prosedyre både for de som leier den og skal drifte
den på et arrangement, men også for oss som utleier slik at vi vet vi leverer fra oss en
ren og hygienisk vogn ved utleie
Disse prosedyrene vil bli utviklet i tråd med mattilsynets retningslinjer og anbefalinger
Det vil komme fram i kontrakten som skal signeres ved utleie at den som leier har gått
gjennom prosedyren med oss som utleier slik at vi kan være trygge på at leietaker har
forstått renholdsrutinene

Finansiering:





Vi mangler enda en god del økonomiske midler til å kunne anskaffe vogna, men vi
jobber fortløpende med dette. Mange sponsorportaler har ikke åpnet skjemaene sine,
men når de åpner vil vi søke på de som er tilgjengelige
Vi har nå henvendt oss direkte til lokale aktører og spurt om bidrag og er i dialog med
flere om dette
Vi vil oppdatere dere så snart resten av finansieringen er på plass

Vedlikehold/forsikring




En stor del av vedlikeholdet vil vi ta oss av selv, det vi ikke kan/har lov til å gjøre selv
vil selvfølgelig bli gjort av kompetent/godkjent personell.
Utleieinntektene skal i størst mulig grad dekke årlig forsikring/vedlikehold
Vi har undersøkt med flere aktører ang. Forsikring og venter på svar hos noen til for å
kunne sammenligne tilbud.



Ved en evt. Skade under utleie vil leietaker være økonomisk ansvarlig for at dette blir
fixet/utbedret, men med et tett samarbeid med oss. Kan vi fixe skaden selv gjør vi
selvfølgelig dette slik at ikke den økonomiske belastningen skal bli for stor.

Beholdningen i Bolystfondet er per 1. Januar 2021 som følger:
Dato

Søker

26.06.2019 Nordfjorden IL
07.11.2019 IL Splint
14.05.2020 Inndyr Vel

Tiltak

Tildeling
kr.

Restbeholdning
kr

Ballbinge

450.000

3.550.000

Løypemaskin

300.000

3.250.000

30.000

3.220.000

Skilt Inndyr

14.05.2020 Våg Grunneierlag

Blix-stien

300.000

2.920.000

13.10.2020 Inndyr Vel

Kyst-stien

170.000

2.750.000

Fotokonkurranse
og utstilling

38.594

2.711.406

Solcelle og grus
til gapahuk
Elektrisk lerret

17.625

2.693.781

49.375

2.644.406

13.10.2020 Gildeskål fotoklubb
og
15.12.20
13.10.2020 Arbeidslivsfag
Inndyr skole
13.10.2020 UL Håpet

Vurdering:
Kommunedirektøren har nå mottatt utfyllende informasjon og saken er legges frem til endelig
behandling.

