
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG 
 

Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 021/16 - 021/16 

Møte nr: 3/2016 Til kl. 09:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Nils-Christian Steinbakk, Gro-Anita Olsen, Torill Hagen Fossum, Arnt Pedersen. 

 

Varamedlemmer: 

Andreas Vestvann Johnsen. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 11.01.16 

 

 

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  11.01.16  

 

MERKNADER: 

 

Merknader til innkalling: 

 Arnt Pedersen (H): Beklager at saken kom seint. At saken kom på fredag og møtet er 

på mandag, har gjort det vanskelig å få tatt opp saken i partiet. 

 

Leder beklager at saken kom seint ut, men det er frister i saken og det er ønsket at saken ble 

behandlet i oppvekst- og kulturutvalget. 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

 



Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

021/16 ERSTATNINGSLOKALER VESTMYRA SKOLE- SKYTEBANE OG 

KARATEKLUBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



021/16: ERSTATNINGSLOKALER VESTMYRA SKOLE- SKYTEBANE OG 

KARATEKLUBB  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

1. Fauske kommune stiller garanti for et låneopptak til Fauske IL – Langrenn på inntil 2 

millioner kroner under forutsetning av fylkesmannens godkjenning.  

 

2. Søknad om tilskudd pålydende kr 950 000 avslås. 

 

3. Rådmannen er gitt oppdrag å utrede og prosjektere erstatningslokaler for de arealer 

som i dag brukes som skytterlokaler i kjelleren på Vestmyra u skole. 

Han bes med dette om å komme tilbake til kommunestyret innen junimøtet med et 

alternativt forslag på realisering av lokale i relasjon til Fauske IL – Langrenn sine 

lokaliteter i Klungsetmarka.   

 

4. Det utredes nærmere hvordan lokalitetene for karatemiljøet kan ivaretas på en måte 

der det totale arealet går ned. 

 

 

OPKU-021/16 VEDTAK-  11.01.2016 
 

Arnt Pedersen (H) foreslo nytt pkt. 3: 

Rådmannen gis i oppdrag å utrede og prosjektere erstatningslokaler for de arealer som 

i dag brukes som skytterlokaler i kjelleren på Vestmyra skole. 

Han bes med dette om å komme tilbake til kommunestyret innen junimøtet med et 

alternativt forslag på realisering av lokale. 

 

Innstillingen pkt. 4. 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

H’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING Til FORMANNSKAPET: 

1. Fauske kommune stiller garanti for et låneopptak til Fauske IL – Langrenn på 

inntil 2 millioner kroner under forutsetning av fylkesmannens godkjenning.  

 

2. Søknad om tilskudd pålydende kr 950 000 avslås. 

 

3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede og prosjektere erstatningslokaler for de arealer 

som i dag brukes som skytterlokaler i kjelleren på Vestmyra skole. 

Han bes med dette om å komme tilbake til kommunestyret innen junimøtet med et 

alternativt forslag på realisering av lokale. 

 

4. Det utredes nærmere hvordan lokalitetene for karatemiljøet kan ivaretas på en 

måte der det totale arealet går ned. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


