
Møtebok Fauske Kommune  

   

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG 
 

Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16 - 020/16 

Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Nils-Christian Steinbakk, Gro Anita Olsen, Torill Hagen Fossum, Valter Jacobsen, Arnt 

Pedersen. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Kommunalsjef oppvekst og kultur, økonomisjef, kommunalsjef stab, enhetsleder barne- 

og familieenheten, enhetsleder barnehage, enhetsleder skole, rektor Vestmyra skole, 

ordfører, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske 26.11.15 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Nils-Christian Steinbakk 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr            den 

 

Utskrift er foretatt den  26.11.15  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak ble satt på dagsorden. 

 Arnt Pedersen (H): Ber om en orientering fra arbeidsgruppa 

 Nils-Christian Steinbakk (FL): Vil komme med spørsmål på slutten av møtet. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 



 Status fra samhandlingsområdet 

 Hektisk budsjettprosess 

 Krevende driftssituasjon, særlig i Integreringsenheten, barnevernet og Barne- og 

familieenheten 

 Skolestrukturprosess – Manglende avklaring – Usikkerhet 

 Ferdigstilt arbeid – Metodebruk – Ekstern rapport 

 Tendens til økt sykefravær 

 

Spørsmål: 

Nils-Christian Steinbakk: 

Budsjett basseng i Sulitjelma. Ber om at rapport sendes utvalgets medlemmer og ordfører. 

 

Første møte i arbeidsgruppa vil bli 2. desember 2015. 
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 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16549      

 Arkiv sakID.:   15/3252  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    012/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

 

 

 

GODKJENNING AV MØTEBOK 

 

 
Vedlegg: Møtebok nr. 2/2016 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlagte møtebok. 

 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2016 godkjennes. 

 

 

OPKU-012/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Arnt Pedersen (H): Under merknader ble sak ønsket trukket jfr. kommunestyrets- og  

Formannskapets reglement § 4. 

 

Innstillingen med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/14796      

 Arkiv sakID.:   15/2885  Saksansvarlig:  Berit Vestvann Johnsen  
 

Sak nr.:    013/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

 

 

 

 

REFERATSAKER I PERIODEN 
  

 

Sammendrag: 
 

 Dok.ID Arkivsak ID Brevdato    Avsender/Mottaker Tittel 

 15/11551 U 06/1429 04.08.2015 Driftsutvalget BARNEVERNSTJENESTEN - 

MÅNEDSRAPPORT JUNI 2015 

 15/12262 U 06/1429 21.08.2015 Driftsutvalget BARNEVERNSTJENESTEN - 

MÅNEDSRAPPORT JULI 2015 

 15/13561 U 06/1429 17.09.2015 Oppvekst- og 

kulturutvalget 

BARNEVERNSTJENESTEN - 

MÅNEDSRAPPORT AUGUST 

2015 

 15/15999 U 06/1429 09.11.2015 Oppvekst- og 

kulturutvalget 

BARNEVERNSTJENESTEN - 

MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 

2015 

 15/9433 I 08/1354 19.06.2015 Fauske Frivilligsentral FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL - 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

28. MAI 2015 

 15/11553 I 08/1354 03.08.2015 Fauske Frivilligsentral FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL - 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

15. JUNI 2015 

 15/14436 I 08/1354 07.10.2015 Fauske Frivilligsentral FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL - 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

10. SEPTEMBER 2015 

 15/13795 I 15/2689 22.09.2015 Universitetet i Nordland PARTNERSKAPSAVTALE 

MELLOM UNIVERSITETET I 

NORDLAND (UIN) OG FAUSKE 

KOMMUNE 

 15/15216 S 15/2984 23.10.2015  HAUAN OG ERIKSTAD SKOLE 

- VIDERE FREMDRIFT 

 15/8787 I 07/602 04.06.2015 Fauske Lysverk AS VEDTAK GATELYS 

MØLLNVEIEN PERIODISK 

KONTROLL UTFØRT 11052015 

 15/8788 I 07/602 04.06.2015 Fauske Lysverk AS VEDTAK GATELYS SØBBESVA 

PERIODISK KONTROLL 

UTFØRT 11052015 

 15/8789 I 07/602 04.06.2015 Fauske Lysverk AS VEDTAK GATELYS 

NERMOVEIEN  PERIODISK 

KONTROLL UTFØRT 11052015 

 15/10560 I 14/2076 01.07.2015 Fylkesmannen Nordland AVSLUTTNING AV FELLES 

NASJONALT TILSYN - FINNEID 

SKOLE 

 15/8819 U 14/2076 08.06.2015 Fylkesmannen i Nordland PÅLEGG OM RETTING ETTER 

TILSYN. FINNEID SKOLE - 

FAUSKE KOMMUNE 



 15/16222 I 15/3193 05.11.2015 Det kongelige 

kunnskapsdepartement 

KOMPETANSE FOR KVALITET 

- NY SATSING PÅ 

VIDEREUTDANNING FOR 

LÆRERE 

 15/8559 U 14/2748 02.06.2015 Helse- og miljøtilsyn 

Salten Iks 

TILSYNSRAPPORT - 

SULITJELMA BARNEHAGE 

 15/11367 I 15/853 17.07.2015 Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS 

TILSYNSBESØK LYNGHEIA 

BARNEHAGE AVD 

LYNGVEIEN - RAPPORT 

 15/11368 I 15/853 17.07.2015 Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS 

TILSYNSBESØK FAUSKE 

IDRETTSBARNEHAGE - 

RAPPORT 

 15/12696 I 15/2470 01.09.2015 Helse- og miljøtilsyn 

Salten 

TILSYNSBESØK STEMLAND 

GÅRDSBARNEHAGE - 

RAPPORT 

 15/14611 I 15/2840 01.10.2015 Helse- og miljøtilsyn 

Salten IKS 

TIL ORIENTERING - RAPPORT 

ETTER TILSYN - MEDÅS 

GÅRDSBARNEHAGE. 

 15/14687 I 15/2855 08.10.2015 Stemland gårdsbarnehage RAPORTERINGSSKJEMA - 

SKRIFTLIG TILSYN AV 

BARNEHAGE - STEMLAND 

GÅRDSBARNEHAGE 2015 - 

2016 

 15/11515 I 15/2223 29.07.2015 Arbeidstilsynet MELDING OM TILSYN - 

FAUSKE SVØMMEHALL 

 15/14098 I 15/665 24.09.2015 Arbeidstilsynet Nord-

Norge 

TILSYN - FAUSKE 

SVØMMEHALL 

 15/13972 I 15/2223 24.09.2015 Arbeidstilsynet TILSYN - FAUSKE 

SVØMMEHALL - 

OPPSUMERING 

 15/15164 I 15/2223 19.10.2015 Arbeidstilsynet TILSYN - FAUSKE 

SVØMMEHALL 

 15/13031 I 14/2127 02.09.2015 Arbeidstilsynet TILSYN - TORGGATA 16 

 15/13314 I 14/2634 11.09.2015 Statsarkivet i Trondheim - 

seksjon for bevaring 

HÅNDTERING AV AVVIK 

ETTER TILSYN - FAUSKE 

KOMMUNE 

 15/16359 I 15/3223 16.11.2015 Lekeplasskontrollen ÅRSRAPPORT FOR ERIKSTAD 

BARNEHAGE 2015 

 15/16358 I 15/3223 16.11.2015 Lekeplasskontrollen ÅRSRAPPORT FOR HAUAN 

BARNEHAGE 2015 

 15/16352 I 15/3223 16.11.2015 Lekeplasskontrollen ÅRSRAPPORT FOR KOSMO 

SKOLE OG BARNEHAGE 2015 

 15/16351 I 15/3223 16.11.2015 Lekeplasskontrollen ÅRSRAPPORT FOR 

VALNESFJORD BARNEHAGE 

2015 

 15/16350 I 15/3223 16.11.2015 Lekeplasskontrollen ÅRSRAPPORT FOR 

SULITJELMA BARNEHAGE 

2015 

 15/16349 I 15/3223 16.11.2015 Lekeplasskontrollen ÅRSRAPPORT FOR VESTMYRA 

BARNEHAGE 2015 

 15/16547 I 15/3250 16.11.2015 Lekeplasskontrollen RAPPORT 

LEKEPLASSKONTROLL 

ERIKSTAD SKOLE 

 15/16553 I 15/3250 16.11.2015 Lekeplasskontrollen RAPPORT 

LEKEPLASSKONTROLL 

FINNEID SKOLE 

 15/16554 I 15/3250 16.11.2015 Lekeplasskontrollen RAPPORT 

LEKEPLASSKONTROLL 

HAUAN SKOLE 



 15/16555 I 15/3250 16.11.2015 Lekeplasskontrollen RAPPORT 

LEKEPLASSKONTROLL 

VESTMYRA SKOLE 

 15/16557 I 15/3250 16.11.2015 Lekeplasskontrollen RAPPORT 

LEKEPLASSKONTROLL 

VALNESFJORD SKOLE 

 

 

 

 

OPKU-013/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Gro Anita Olsen (FL) foreslo: 

Oppvekst- og kulturutvalget registrerer de store avvik i tilstandsrapportene. 

Utvalget ber rådmannen om en plan for å lukke avvikene som fremkommer fra 

rapportene. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

De øvrige referatene ble tatt til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef oppvekst og kultur til videre forføyning    

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/15218      

      Arkiv sakID.:   15/2985  Saksbehandler:  Arve Rolandsen  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    002/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  29.10.2015 

 014/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG  26.11.2015 

 

 

 

OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET - OVERSIKT OVER FREMDRIFTSPLAN PÅ 

DE VIKTIGSTE SAKENE FREMOVER 

   

 
Vedlegg: Ingen 

 

Sammendrag: 
 

Oppvekst- og kulturutvalget lager en oversikt over fremdriftsplan på viktige saker fremover. 

 

 

OPKU-002/16 VEDTAK-  29.10.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Saken utsettes. 

 

FL’s utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken utsettes. 

 

 

OPKU-014/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Avklare de politiske vedtak vedrørende Hauan og Erikstad skole – videre framdrift. 

 

2. Arbeide for en god bemanning i grunnskolen, herunder tidlig innsats. 

 

3. Flyktningesituasjonen 

 

4. God kulturkommune 

 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1. Avklare de politiske vedtak vedrørende Hauan og Erikstad skole – videre framdrift. 



 

2. Arbeide for en god bemanning i grunnskolen, herunder tidlig innsats. 

 

3. Flyktningesituasjonen. 

 

4. God kulturkommune. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 
Utskrift sendes:     

Kommunalsjef oppvekst og kultur    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16238      

      Arkiv sakID.:   13/661  Saksbehandler:  Terje Valla  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre 
 

Sak nr.:    015/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

  KOMMUNESTYRE  15.12.2015 

 

 

 

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2014 

   

 
Vedlegg: Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 

 

Sammendrag: 
 

Tilstandsrapport for grunnskolen er en lovpålagt rapportering til kommunestyret som skoleeier i 

en kommune. Dette er beskrevet i Opplæringslovens § 13-10 andre ledd. 

 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at 

bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med å utarbeide en årlig 

tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 

 

Statistikkene og tallmaterialet i denne oversikten er hentet ut fra de nasjonale databasene som 

skole rapporterer til, PAS og Skoleporten. Herfra er det hentet ut oversikt over resultater fra 

skolene i Fauske. 

 

Verktøyet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og tar utgangspunkt i noen få, utvalgte 

målepunkter basert på rapporterte resultater fra GSI, PAS og Skoleporten. Målepunktene som 

presenteres gjelder utvalgte kriterier fra Elevundersøkelsen fra 7. og 10 trinn, 

standpunktskarakterer og eksamenskarakterer 10. trinn samt nasjonale prøver fra 5., 8. og 9. 

trinn. 

 

Tabellene og resultatene gjelder tall fra 2014. Normalt går denne rapporten til kommunestyret i 

løpet av første halvdel av 2015. På grunn av at det har vært kommunevalg i september 2015 

ønsket skoleadministrasjonen å vente med å presentere rapporten til nytt kommunestyre var trådt 

i kraft. Tilstandsrapporten for 2015 vil derimot kunne legges frem til behandling i løpet av første 

halvår av 2016. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen måler faktorer som årsverk for undervisningspersonale, 

mobbing, mestring, vurdering for læring, elevdemokrati o.s.v. 

 

Nasjonale prøver for 5. trinn måles i lesing, regning (i alle fag) og engelsk. Resultatene gis med 

tallverdi 1, 2 eller 3. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 3 indikerer høyeste nivå. 

 



Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn måles i lesing, regning (i alle fag) og engelsk (bare 8. trinn). 

Resultatene gis med tallverdi 1, 2, 3, 4 eller 5. Tallverdi 1 indikerer laveste nivå, og 5 indikerer 

høyeste nivå. 

 

I forhold til eksamenskarakterer i skriftlig for 10. klasse måles disse fra karakter 1 (laveste verdi) 

til karakter 6 (høyeste verdi). 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Tilstandsrapporten har tradisjonelt sett vært utarbeidet av skoleadministrasjonen og blitt fremlagt 

tidligere driftsutvalg og kommunestyre. Gjeldende vedtak har vært at kommunestyret tar 

rapporten til orientering. 

 

Involveringen i utarbeidelsen av rapporten fra de som står bak resultatene og de som er ansvarlig 

for resultatene har vært liten. Saken har vært presentert som en orienteringssak og har ført til 

liten grad av debatt i kommunestyret. 

 

Fra og med valget høsten 2015 er utvalgsstrukturen i kommunen endret, og skoleenheten har et 

eget fagutvalg å forholde seg til i form av utvalget for oppvekst og kultur. Enhet skole ønsker i 

større grad da å kunne analysere og reflektere sammen med utvalget og naturlige 

samarbeidspartnere rundt den vurderingen og de videre prosessene resultatene hvert år bør eller 

kan få for Fauske-skolene. 

 

Denne jobben kan gjennomføres ved at en foreløpig tilstandsrapport (bare resultater) jobbes med 

i en fagdag hvor utvalget for oppvekst og kultur, skoleadministrasjonen, rektorene, de 

hovedtillitsvalgte og elevrepresentanter fra KFU/elevråd går gjennom resultatene og ferdigstiller 

rapport og anbefalinger på hvert enkelt område før rapporten går til et samlet kommunestyre. 

 

Det vil gi kommunestyret som ansvarlig skoleeier større innsyn og bedre muligheter for både å 

debattere og også prioritere i hvilken retning Fauske skolene skal gå og hvilke fagområder som 

det skal settes størst fokus på. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse (2015) 

skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, 

skoleadministrasjonen og rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i 

Utdanningsforbundet og Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og 

den enkelte skoles elevråd inviteres inn i arbeidet. 

 

 

OPKU-015/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 



1. Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2014 til orientering. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til at tilstandsrapporten ved neste utarbeidelse (2015) 

skal behandles i en egen fagdag før fremlegging til samlet kommunestyre.  

 

Fagdagen gjennomføres med utvalget for oppvekst og kultur, skoleadministrasjonen og 

rektorer fra den enkelte skole. De hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og 

Fagforbundet samt representanter fra Ungdomsrådet og den enkelte skoles elevråd 

inviteres inn i arbeidet. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16072      

      Arkiv sakID.:   15/3157  Saksbehandler: Terje Valla  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    016/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

 

 

 

PLAN FOR SPRÅK- OG LESE OPPLÆRING I FAUSKE KOMMUNE 

   

 
Vedlegg: Plan for språk - og leseopplæring i 

Fauske kommune 

 

Sammendrag: 
 

Leseplanen er en overordnet strategi- og handlings plan, og angir retning og hovedprinsipper for 

kommunens leseopplæring. 

 

Planen inneholder teoretisk bakgrunn for språk- og leseutvikling hos barn og unge, målsettinger 

på de ulike alderstrinn samt tiltak som kan/skal gjennomføres. 

 

Hovedmålet med planen er å sikre at alle barn i Fauske kommune skal bli gode lesere og utvikle 

en funksjonell leseferdighet. 

 

Saksopplysninger: 

 

Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom skoleeier og en arbeidsgruppe bestående av 

rektor/inspektør fra utvalgte skoler, flere utdannede leseveiledere samt PPT.  

 

Arbeidsgruppen har dermed bestått av utvalgte personer med stor interesse for leseopplæring og 

tanker om hvordan denne best kan gjennomføres. 

 

Gruppen har hatt jevnlige arbeidsmøter og også koordineringsmøter med skoleeier i perioden. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Tanken og ideen bak en felles plan for språk- og lese opplæring har sitt utspring i 2 

forutsetninger.  

 

Det ene er resultatene på nasjonale prøver som over tid har vist at vi har for mange elever i våre 

skoler på laveste nivå i ferdigheten lesing.  

 

Det andre er en forståelse av at det å kunne lese godt og funksjonelt er den viktigste 

forutsetningen for å kunne tilegne seg kunnskap i alle skolens fag.  

 



En felles plan for alle skolene i Fauske sikrer både at opplæringen som gis har en godt 

fundamentert teoretisk og praktisk utgangspunkt samt at alle elever i Fauske får de samme 

muligheter, uavhengig av hvilken skole man går på. Lesing er en grunnleggende ferdighet som 

skal øves i alle fag i skolen. 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Plan for språk- og leseopplæring i Fauske kommune tas til orientering. 

 

 

OPKU-016/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Plan for språk- og leseopplæring i Fauske kommune tas til orientering. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole    

 

 

 

  



 FAUSKE KOMMUNE  

SAKSPAPIR 

 

      JournalpostID:   15/16071      

      Arkiv sakID.:   15/3156  Saksbehandler:  Terje Valla  

Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Oppvekst- og kulturutvalget 
 

Sak nr.:    017/16 OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Dato:  26.11.2015 

 

 

 

 

SKOLERUTE 2016/17 

   

 
Vedlegg: Forslag til skolerute for Fauske kommune for skoleåret 2016/2017. 

 

Sammendrag: 
 

Vi viser til § 2-2 i opplæringsloven som pålegger kommunen å fastsette forskrift om skole- og 

feriedager for elevene og at forskriften skal være tilpasset avvikling av nasjonale prøver og 

eksamener. Tilsvarende gjelder for fylkeskommunen, jf opplæringslovens § 3-2. 

 

Forslaget er utarbeidet ut fra blant annet disse forutsetningene: 

 

 Skoleruten skal ligge innenfor en ytre ramme på 45 sammenhengende uker og skal 

omfatte 38 skoleuker for elevene, jf §§ 2-2 og 3-2 i opplæringsloven.  

 

 Skolestart for elevene er lagt til uke 34 i 2016 og skoleslutt til uke 25 i 2017. 

 

 Høstferie er lagt til 5.-7. oktober 2016. 

 

 Vinterferie er lagt til hele uke 9 i 2017. 

 

 Kommunene / fylkeskommunen skal legge til rette for planleggingsdager/eventuelle 

kurs -og kompetanseutviklingsdager. 

 

Saksopplysninger: 

 

Forslaget til skolerute for skoleåret 2016/2017 er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og er et 

felles forslag for kommunene i fylket. Dette utfra samordning av skoleskyss, som går på tvers av 

kommunene. 

 

Skoleeier i den enkelte kommune kan velge å gjøre endringer, bl.a. forlenge skoleåret utover 190 

skoledager. Dette er et minimum i følge opplæringslovens § 3–2 som sier at: 

«opplæringen skal i skolen strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 

sammenhengende uker i skoleåret». 

 

Antall kurs/plandager bestemmes etter forhandlinger og drøftinger mellom skoleeier og 

hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet.  Drøftingen for skoleåret 2016/17 er enda ikke 

gjennomført, men får ingen betydning for elevenes skolerute. Plandager ligger utenom denne. 



 

Saksbehandlers vurdering: 

 

På grunn av samordning av skoleskyss mellom våre nabokommuner har det vært tradisjon for å 

følge forslaget til skolerute som kommer fra Fylkesmannen.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Forslag til skolerute i Fauske kommune for 2016/2017 godkjennes. 

 

 

OPKU-017/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Forslag til skolerute i Fauske kommune for 2016/2017 godkjennes. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 
Utskrift sendes:     

Enhetsleder skole til videre forføyning    
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ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGE 2015  

   

 
Vedlegg: 1. Forslag nye vedtekter 

2. Gjeldene vedtekter 

3. Høringsbrev 

4. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Fauske  

5.  Høringsuttalelse fra Fagforbundet Fauske  

 6. Høringsuttalelse fra SU Hauan barnehage  

7. Høringsuttalelse fra SU Vestmyra barnehage  

8. Høringsuttalelse fra SU Erikstad barnehage  

9. Høringsuttalelse fra SU Sulitjelma barnehage  

 

Sammendrag: 
 

Vedtektene for kommunale barnehager ble sist endret i K-sak 66/13. Siden den gang er det 

kommet flere justeringer som må tas inn i vedtektene, for at de skal være i hht lovverk og 

forskrift.  

Det er ikke foretatt større endringer i vedtektene.  

Forslaget til endringer har vært ute på høring i barnehagene, organisasjonene og barne- og 

familieenheten, samt integreringsenheten.  

Det er innkommet 6 høringsuttalelser.  

 

Saksopplysninger: 

 

Følgende er endret i det nye forslaget til vedtekter:  

 

§ 2 Definisjon og formål  

Setningen om åpen barnehage tas bort, da dette ikke lengre er en tjeneste i Fauske kommune.  

 

§ 3 Rammer for driften 

De kommunale barnehagene har en felles virksomhetsplan som, som også må tas med under 

dette punktet.  

 

§ 4 Styring og ledelse  

Setningen om felles SU for oppvekstsenter tas bort. Da det ikke lengre er oppvekstsentre i 

kommunen.  

 

I dag heter det barnehagelærer og ikke førskolelærer.  



 

§ 5 Bemanning  

Setning om åpen barnehage tas bort.  

 

§ 6 Arealnormer  

Setning om åpen barnehage fjernes.  

 

§ 7 opptak av barn  

Fylkesmannen har tidligere vært i kontakt med kommunen og presisert at vi har en plikt til å 

tilby også halv barnehageplass. Dette tas dermed inn igjen i vedtektene.  

 

§ 8 Opptakskriterier  

Barn som fyller 3 år i opptaksåret, regnes som stor fra august. Dette er i hht til beregning av 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager.  

 

En del punkter er tatt bort, da alle som i dag har rett til barnehageplass, får plass ved 

hovedopptaket, og det er dermed ikke nødvendig med en prioritert liste for tildeling av plass, slik 

som tidligere.  

 

§ 11 Opptaksperiode – åpningstid – planlegging – ferie 

Setningen om åpen barnehage tas bort.  

 

§ 12 Betaling for opphold  

Nytt regelverk i forhold til redusert betaling for barnehageplass og gratis kjernetid for 4- og 5 

åringer er innført for familier med lav inntekt. Dette er tatt inn i vedtektene.  

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Endringene som er gjort i forslaget til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske er gjort 

for å tilpasse seg de endringer som ligger i lov og forskrifter. 

 

5 av høringsuttalelsene hadde ingen merknader til forslaget.  

 

Fra SU i Vestmyra barnehage var det innkommet skjønnsmessige justeringer på flere punkter, 

disse er i all hovedsak tatt hensyn til i forslaget. Det som ikke er hensyntatt er forslaget om å ta 

bort setningen at 3 uker med sammenhengende ferier for barn i barnehage, fortrinnsvis må tas i 

skolens sommerferie.  

 

Dersom det åpnes for at barnehagebarn kan ta ut sin pålagte ferie utenom skolens sommerferie, 

kan det føre til at flere barn ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet i løpet av sommeren. 

Dette vil igjen føre til økte utgifter til vikar, når ansatte tar ut sin lovmessige ferie i samme 

periode. Barnehagene tilstreber å bruke minst mulig vikar i ferieavviklingen, og dette er 

gjenspeilet i barnehagens budsjett der vikarutgifter i forbindelse med ferie er satt til 0,- i utgifter. 

Det er derfor av betydning at barn i barnehage fortrinnsvis avvikler 3 uker sammenhengende 

ferie fra barnehagen, i perioden fra skoleslutt til skolestart.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 



 

 

OPKU-018/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 

iverksettes med virkning fra 15.12.2015. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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BETALINGSREGULATIV 2016 

   

 
Vedlegg: Betalingsregulativ 2016 

Prisliste Iris Salten IKS 2016 

 

 

Sammendrag: 
 

Rådmannen har i budsjett 2016 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 

deflator i statsbudsjettet på 2,7 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 

 

Saksopplysninger: 

 

1. Betalingssatser enhet kultur 
Når det gjelder Fauskebadet/Sulisbadet foreslås det at pris til barn/studenter/honnør holdes på 

samme nivå som 2015. Øvrige billettkategorier er økt med deflator. 

 

 

9. Seksjonering 
Ny avgift 

 

 

10. Skanning/kopiering/utskrift 
Ny avgift 

 

 

11. Priser torgleie Fauske sentrum 
Satsene holdes uendret. 

 

 

13. Feieavgift 
Satsen pr. pipeløp holder uendret. 

 

 

14. Vann-, avløp- og slamgebyr 



 

Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Fauske kommunestyre vedtok i sak 68/14 den 19/6-2014 en revisjon av Forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer. Hovedårsaken til revisjonen var å forenkle nåværende forskrift samt å tilpasse 

lokal forskrift til sentralt regelverk og endrede forhold i tiden.  

 

En av hovedendringene i ny forskrift er at det innføres en to-delt gebyrordning hvor gebyrene 

deles inn i en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Abonnementsgebyret skal dekke en andel av kommunens faste kostnader på vann- og 

avløpssektorene (kapitalkostnader), mens forbruksgebyret skal gjenspeile kommunens kostnader 

til drift av vann- og avløpstjenester. Forbruksgebyret beregnes enten etter målt forbruk 

(vannmåler) eller stipulert (etter bruksareal). Videre har fritidseiendommer og hytter tidligere 

betalt halv avgift. Disse vil i ny forskrift få full avgift.  

 

Forskriftene skulle iverksettes fra 1/1-2015. Senhøsten 2014 ble det konstatert at 

eiendomsskatteprosjektet med oppmåling av bruksareal til den enkelte bolig ikke kunne 

ferdigstilles tidsnok. Det ble da valgt å utsette innføring av ny forskrift med ett år. I løpet av 

høsten 2015 er arbeidet med å få registrert riktig bruksareal på alle eiendommer i Fauske 

kommune utført.   

 

Momentum Selvkost 

Fauske kommune inngikk sommeren 2015 en avtale med Momentum Selvkost som er et firma 

som er har spesialisert seg for beregning av selvkost i kommuner. I dag benytter over 215 

kommuner i Norge dette firmaet. 

 

Avløpsgebyr 2016 

Ved å benytte Momentum Selvkost er det konstatert at Fauske kommunes avløpsgebyrer ligger 

for lavt. Dette skyldes blant annet at Fauske kommune i 2014/15 bygget nytt avløpsrenseanlegg i 

Østerkløft til totalt 11,72 mill. Ettersom Fauske kommune over tid har hatt lave avløpsgebyrer 

gjør investeringen i Østerkløft et betydelig utslag på kapitalkostnadene.  

 

Nytt lovverk vedr. fondsoppbygging på vann- og avløpsområdene samt endret metode for 

beregning av kapitalkostnadene (SWAP-renter) gjør at Fauske kommune får en økning av 

avløpsgebyrene på 70 %. Etter denne økning av avløpsgebyrene ligger Fauske kommune fortsatt 

under gjennomsnittlige gebyrer for sammenlignbare kommuner (kostnadsgruppe 12) samt snittet 

for hele Norge under ett.  

 

Vanngebyr 2016 

Etter en gjennomgang av selvkostregnskapet ved å benytte Momentum Selvkost er det konstatert 

at Fauske kommunes vanngebyrer også ligger noe lavt. 

 

Fauske kommune har de senere år investert i blant annet 3 nye og moderne 

vannbehandlingsanlegg (Klungset, Stengvann og Valnesfjord). For å få selvkostregnskapet på 

vannsektoren i balanse må vanngebyret økes med 9 %. 

 

 

16. Betalingssatser i pleie og omsorg 
Hjemmetjenester – Månedsabonnement inntil 2 G følger statens satser. Pr. i dag er denne satsen 

på kr. 186. Ny sats kommer i desember. 

  



Korttidsopphold følger statens satser. Pr. i dag er døgnsatsen på kr. 147,- og dagoppholdssatsen 

på kr. 77,-. Nye satser kommer i desember. 

 

 

20. Voksenpedagogisk senter 
Enkelttimer økes med 20 %, mens kveldskurs på 40 timer økes med 5 %. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 

 

PLUT-024/16 VEDTAK-  24.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 

 

HEOM-013/16 VEDTAK-  25.11.2015 
 

Kjell Eilertsen (FL) fremmet følgende protokolltilførsel på vegne av FL, SV, AP og 

KRF: 

Betalingsregulativ 2016 omhandler betalingssatser for de fleste virksomhetsområdene i 

Fauske kommune. I Helse- og omsorgsutvalget setter Felleslista, SV, AP og KRF fokus 

på de betalingssatsene som gjelder dette utvalgets politikkområde. 

 

Betalingsregulativet er et av mange tema i budsjett for 2016. Felleslista, SV, AP og KRF 

velger å stemme for rådmannens innstilling i dagens møte. Imidlertid forbeholder 

partiene seg retten til evt. å komme tilbake til saken i den videre behandlingen av budsjett 

2016 i formannskap og kommunestyre. 

 

Anna Antonsen (KRF) fremmet følgende protokolltilførsel: 

Krf støtter rådmannens forslag til kommunale avgifter, men reagerer på en nesten dobling 

i vann- og avløpsutgiftene. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 

 

OPKU-019/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 

Svømmeskolen settes til 0,- pr. time. 



 

Rådmannens forslag til innstilling med unntak av svømmeskolen ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling ang. svømmeskolen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer 

avgitt for H’s forslag. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2016 for Fauske kommune. 

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 
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LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 

2016 

   

 
Vedlegg: 1)Lokale retningslinjer for tilskudd i ikke-kommunale barnehager 2016 

2) Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager  

 

Sammendrag: 
 

Det er fra 2016 innført ny finansieringsmodell for tilskudd til ikke kommunale barnehager.  

Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om 

antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til 

for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før 

tilskuddsåret begynner. 

 

Det er utarbeidet lokale retningslinjer i Fauske kommune.  

 

Saksopplysninger: 

 

Fauske kommune har fattet vedtak om tilskuddsats til private barnehager i hht forskrift om 

tildeling av tilskudd til private barnehager § 9, gjeldene fra 1.januar 2016  

 

I forskriften åpnes det for 2 ulike måter å telle barn på både ved tilskuddsberegning og ved 

utbetaling av tilskudd.  

 

1) Kommunen kan bruke et vektet gjennomsnitt av årsmeldingen fra året før regnskapsåret 

og årsmeldingen fra regnskapsåret. Årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 

7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12. 

2) Den andre måten kommunen kan finne ut hva en heltidsplass i kommunale barnehager 

koster, er ved bruk av egne tellinger av barn i kommunale barnehager. Barn som fyller tre 

år i regnskapsåret regnes som under tre år i regnskapsårets sju første måneder, og over tre 

år i årets fem siste måneder. Hvordan tellingene skal brukes er nærmere regulert av 

forskriften med merknader. Dette tar i likhet med et vektet gjennomsnitt av 

årsmeldingene høyde for at det skjer flere endringer i barnehagene ved oppstart av nytt 

barnehageår i august. 

 

Fauske kommune bruker punkt 2 ved beregning av tilskuddssats.  



På bakgrunn av dette tildeles også tilskudd til private barnehager etter samme prinsipp, der barn i 

private barnehager telles hver måned, og utbetaling av tilskudd skjer forskuddsvis hvert kvartal 

ut fra oppgitt barnetall.  

 

Ved å beregne tilskudd på denne måten må kommunen ha lokale retningslinjer, j.fr. forskriften § 

12 2.ledd, hvor det bestemmes at de private barnehagene rapporterer antall barn, barnas alder og 

oppholdstid ved flere tidspunkter i året. Merknader til forskrift legger til grunn at for å utnytte 

ledig kapasitet i de private barnehagene vil det være en fordel med flere tellinger og vedtak i 

løpet av året. 

 

 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Fauske kommune har hatt lokale retningslinjer for utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager siden 2012. Hvor vi har tatt høyde for den aktivitetsendringen som har vært i private 

barnehager ved utbetaling av tilskudd gjennom året.  

En videreføring av lokale retningslinjer vil være i tråd med etablert praksis i Fauske kommune, 

og de private barnehagene er kjent med og innforstått med denne praksisen. Det er også en 

praksis de selv ønsker, da aktivitetsendringer i barnehagene fanges opp og tas hensyn til hvert 

kvartal.  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 

 

OPKU-020/16 VEDTAK-  26.11.2015 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

1) Lokale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager gjeldene fra 2016 

vedtas.  

 
Rett utskrift bekreftes 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


