
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Arnt Pedersen H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Jørn Stene 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Orientering fra rådmannen: 

· Formidling av Sulitjelmas historie v/Nordlandsmuseet, Steinar Skogstad 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 35/17 behandles før sak 34/17. 
· Sak 36/17 utsettes til møte 1. juni. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 30.05.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



Side 2 
 

 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
032/17 Godkjenning av møtebok  

033/17 Referatsaker i perioden  

034/17 Etablering av familiens hus  

035/17 Erikstad skole og barnehage  

036/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  

037/17 Arbeid med nasjonale prøver  

038/17 Skoleskyss Fauske sentrum  

039/17 Dekningsstatistikk barnevaksinasjonsprogrammet 2016  

040/17 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage  

041/17 Kulturstøtte - Grunntilskudd 2017  

042/17 Festivaltilskudd 2017  
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032/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 032/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
 
 
033/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 
OPKU- 033/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
034/17: Etablering av familiens hus 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 
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Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AMU- 009/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det videre 
arbeid. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det 
videre arbeid. 
 
 
 
 
035/17: Erikstad skole og barnehage 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 
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Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AMU- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
1. tillegg  ... og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 

Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage 
(rød) og Finneid skole vurderes. 

For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges Vestmyra 
barnehage (hvit) til voksenopplæring. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
FL's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 
OPKU- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra barnehage 
(hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for 
de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av 
Vestmyra barnehage (rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges 
Vestmyra barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 
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2017. 

 
 
 
036/17: Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 til foreløpig 
orientering. 

2. Rapporten behandles i egen fagdag i begynnelsen av juni og fremlegges til 
kommunestyret for sluttbehandling 22. juni. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte 1. juni 2017. 

 
OPKU- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte  1. juni 2017. 

 
 
 
037/17: Arbeid med nasjonale prøver 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Arbeidet med nasjonale prøver tas til orientering. 

 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 037/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Arbeidet med nasjonale prøver tas til orientering. 
 
 
 
038/17: Skoleskyss Fauske sentrum  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
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kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. 

 
2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 

Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig 
skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-
sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig vanskelig eller farlig skolevei.  

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tillegg til pkt. 1: 
Dagens ordning for elever fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 038/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
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kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for elever 
fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig 
skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-
sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig vanskelig eller farlig skolevei.  

 
 
 
039/17: Dekningsstatistikk barnevaksinasjonsprogrammet 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 039/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
040/17: Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 040/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
041/17: Kulturstøtte - Grunntilskudd 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 402.950.- i grunntilskudd til lag og foreninger for 2017. 

Beløpene posteres på 1470.3520.3800 for idrett- og friluftsorganisasjoner og 
1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
Fordeles slik: 

 

Søker nummer: Organisasjonens navn: Anbefalt tilskudd; 

1 Valnesfjord Skolekorps 50.100.- 

2 Fauske Skolekorps 49.300.- 

3 Valnesfjord KFUK-KFUM Speidere   5.450.- 

4 Fauske Seniordans          0.- 

5 Fauskeeidet IL 11.500.- 

6 IL MALM Alpin   5.850.- 

7 Fauske karateklubb   6.050.- 

8 Dans Fauske 72.100.- 

9 Salten Karateklubb 10.900.- 

10 Fauske svømmeklubb 27.100.- 

11 Moen og Vatnbygda Grendelag          0.- 

12 Finneid IL 26.900.- 

13 Valnesfjord Skytterlag          0.- 

14 Fauske IL Ski/Langrenn 27.100.- 

15 FK Fauske/Sprint 64.500.- 

16 Valnesfjord IL 46.100.- 

TOTALT 16 402.950.- 

Søker nr. 1 og 2 er, når denne saken utredes, i innledende forhandlinger med Kulturskolen 
om mulig kjøp av dirigenttjenester. Dette vil i så fall føre til reduksjon/justering av 
kulturtilskudd.  
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2. Før ubetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Alle lag gis maksimal tilskuddssum i henhold til kriteriene i § 9. 
Tas inn i budsjettregulering. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
OPKU- 041/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 402.950.- i grunntilskudd til lag og foreninger for 2017. 

Beløpene posteres på 1470.3520.3800 for idrett- og friluftsorganisasjoner og 
1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
Fordeles slik: 

 

Søker nummer: Organisasjonens navn: Anbefalt tilskudd; 

1 Valnesfjord Skolekorps 50.100.- 

2 Fauske Skolekorps 49.300.- 

3 Valnesfjord KFUK-KFUM Speidere   5.450.- 

4 Fauske Seniordans          0.- 

5 Fauskeeidet IL 11.500.- 

6 IL MALM Alpin   5.850.- 

7 Fauske karateklubb   6.050.- 

8 Dans Fauske 72.100.- 

9 Salten Karateklubb 10.900.- 

10 Fauske svømmeklubb 27.100.- 

11 Moen og Vatnbygda Grendelag          0.- 

12 Finneid IL 26.900.- 

13 Valnesfjord Skytterlag          0.- 

14 Fauske IL Ski/Langrenn 27.100.- 

15 FK Fauske/Sprint 64.500.- 

16 Valnesfjord IL 46.100.- 

TOTALT 16 402.950.- 

Søker nr. 1 og 2 er, når denne saken utredes, i innledende forhandlinger med Kulturskolen 
om mulig kjøp av dirigenttjenester. Dette vil i så fall føre til reduksjon/justering av 
kulturtilskudd.  

 
2. Før ubetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. 

 
 
 
042/17: Festivaltilskudd 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 151.050.- i Festivalstøtte for 2017. 
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Støtten fordeles på følgende vis: 
 

Saltenbluesen Kr. 53.000.- 

Strikkefestival Kr.   5.050.- 

Fauskedagan Kr. 40.000.- 

Mons Petter-festivalen Kr. 53.000.- 

 
          Beløpet posteres kommunal konto 1470.3500.3770. 

Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale og det skal utformes egne 
avtaler med mottakerne på gjenytelser. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Tilskudd Strikkefestival innvilges med kr. 20.000,-. 
Beløpet dekkes på konto utøvende kunst/kultur 1470-3730-3770. 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Strikkefestival strykes av Festivaltilskudd 2017. Beløpet 5050,- fordeles på de øvrige festivaler. 

Rådmannens forslag til vedtak med H's endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 042/17 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 151.050.- i Festivalstøtte for 2017. 
Støtten fordeles på følgende vis: 
 

Saltenbluesen Kr. 53.000.- 

Fauskedagan Kr. 40.000.- 

Mons Petter-festivalen Kr. 53.000.- 

          Beløpet posteres kommunal konto 1470.3500.3770. 
Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale og det skal utformes egne 
avtaler med mottakerne på gjenytelser. 

Strikkefestival strykes av Festivaltilskudd 2017. Beløpet 5050,- fordeles på de øvrige 
festivaler. 
Tilskudd Strikkefestival innvilges med kr. 20.000,-. 
Beløpet dekkes på konto utøvende kunst/kultur 1470-3730-3770. 
 
 
 


