
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG 
 

Møtedato: 21.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/16 - 026/16 

Møte nr: 4/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Nils-Christian Steinbakk, Gro Anita Olsen, Valter Jacobsen, Arnt Pedersen. 

 

Varamedlemmer: 

Vegard Setså. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, økonomisjef, enhetsleder skole, rektor Vestmyra skole, enhetsleder 

kultur, enhetsleder barnehage, skolefaglig rådgiver, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 02.02.16 

 

 

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  02.02.16  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra vedlegg i sak 24/16 

 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Holder på med avslutning av regnskapet. Samhandlingsområdet ser ut til å gå i balanse. 

Ser ut som det blir et merforbruk på skoleområdet med ca. 2-3 mill. kr.  

 Er i gang med forpliktelsene i flyktningundervisningen. De mindreårige i Sulitjelma vil få 

undervisning på skola. De voksne vil få undervisning i andre lokaler i Sulitjelma. De 



mindreårige på Fauske får undervisning på Søbbesva. Flyktningekontoret vil flytte ut fra 

Søbbesva grunnet plassproblemer. Det sjekkes ut med Teletunet. 

 Avviser narkotikaproblem på Vestmyra skole. 

 Skoleutbyggingen går sin gang. Er usikker på hvor langt det er kommet med åpning av 

basseng i Sulitjelma 

 Det er stor usikkerhet i organisasjonen. Ber om at det blir fattet et vedtak i 

skolestrukturen i dag.  

 

Orienteringene ble tatt til orientering. 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

022/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

023/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

024/16 SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVENE. 

025/16 GJENINNFØRING AV DIRIGENT-TILSKUDD - REVISJON AV 

KULTURSTØTTEREGLEMENTET 

026/16 ORIENTERING FAUSKEBADET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



022/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 2/2016 og 3/2016 godkjennes. 

 

 

OPKU-022/16 VEDTAK-  21.01.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

023/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

 

OPKU-023/16 VEDTAK-  21.01.2016 
 

Dokumentene ble tatt til orientering. 

 

 

024/16: SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVENE.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de 4 ulike alternativer foreslår 

rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) opprettholdes og prosessene i 

denne iverksettes snarest. 

 

 

OPKU-024/16 VEDTAK-  21.01.2016 
 

Vegard Setså (FL) foreslo: 

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret 

2016/2017. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal bestå 

også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan grendehus 

reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler blir overført til 

egne bygg 

 

4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i 

hovedsak skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen 

legges frem som egen sak for utvalget. 

 

 



FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vestmyra skole 5. - 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. - 4. klasse videreføres skoleåret 

2016/2017. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal bestå 

også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan grendehus 

reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler blir overført til 

egne bygg 

 

4. Det tas sikte på at allerede utsendte skisse til ressurser for skoleåret 2016/2017 i 

hovedsak skal opprettholdes. I denne forbindelse bes det om at ressursfordelingen 

legges frem som egen sak for utvalget. 

 

 

025/16: GJENINNFØRING AV DIRIGENT-TILSKUDD - REVISJON AV 

KULTURSTØTTEREGLEMENTET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1) Kulturstøttereglementet § 9 endres til: 
 

§ 9 Grunntilskudd 

Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak – kontinuerlig drift.  Det stilles krav til 

egeninnsats i form av medlemskontingent e.l..  Den må være i samsvar med omfanget og typen av 

aktiviteter organisasjonen driver.   
 

De kor, korps, lag og foreninger som tildeles grunntilskudd må dokumentere at aktiviteten 

integrerer personer som har behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter eller har minimum 25 % 

aktive medlemmer som er under 18 år. 
 

Organisasjoner som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse 

interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer 

ekskluderes fra ordningen. 

Tilskuddets størrelse er inntil:  

  Under 20 medlemmer som 

er under 18 år og/eller har 

behov for spesielt 

tilrettelagte aktiviteter 

Over 20 medlemmer som 

er under 18 år og/eller har 

behov for spesielt 

tilrettelagte aktiviteter 

Grunnbeløp     Inntil 5000,-     Inntil 10000,- 

Beløp pr. medlem under 

18 år og/eller 

funksjonshemmede 

200,- 200,- 

 

Fauske kommune gir også skolekorps ekstra tilskudd pr år på inntil kr 60.000,- og barnekor på 

kr 5.000,-. 



 

Fauske kommune yter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke hovedlaget. 
 

Nystartede tilskudds berettigete organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,- 

Beløpene i tabellen for alle ordninger kan endres med basis i de totale årlige bevilgninger gitt av 

Kommunestyret. 

Søknader om tilskudd skal være innsendt innen 31. mars. 
 

Krav til søknaden: 

 Separat søknad på eget søknadsskjema 

 Søknadene må ha følgende vedlegg: 

 Siste årsmelding/siste regnskap 

 Aktivitetsplan og budsjett for kommende år 

 Ajourført medlemsliste med navn på aktive betalende medlemmer som er under 18 

år/og eller har behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter. Ved personvernhensyn 

kan medlemslisten unntas offentlighet. 

 

Nystartede tilskudds berettigede organisasjoner gis oppstartsstøtte på kr 2.500,- 

 

 

2) Endringen gjelder fra 21. januar 2016 og trer i kraft umiddelbart. 
 

 

 

OPKU-025/16 VEDTAK-  21.01.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

VEDTAK: 

1) Kulturstøttereglementet § 9 endres til: 
 

§ 9 Grunntilskudd 

Støtte til generell drift av organisasjonens faste tiltak – kontinuerlig drift.  Det stilles krav til 

egeninnsats i form av medlemskontingent e.l..  Den må være i samsvar med omfanget og typen 

av aktiviteter organisasjonen driver.   
 

De kor, korps, lag og foreninger som tildeles grunntilskudd må dokumentere at aktiviteten 

integrerer personer som har behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter eller har minimum 25 

% aktive medlemmer som er under 18 år. 
 

Organisasjoner som har til hensikt å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller religiøse 

interesser, og lag/foreninger som mottar årlige bevilgninger fra andre kommunale organer 

ekskluderes fra ordningen. 

Tilskuddets størrelse er inntil:  

  Under 20 medlemmer som 

er under 18 år og/eller har 

behov for spesielt 

tilrettelagte aktiviteter 

Over 20 medlemmer som 

er under 18 år og/eller har 

behov for spesielt 

tilrettelagte aktiviteter 

Grunnbeløp     Inntil 5000,-     Inntil 10000,- 

Beløp pr. medlem under 

18 år og/eller 

200,- 200,- 



funksjonshemmede 

 

Fauske kommune gir også skolekorps ekstra tilskudd pr år på inntil kr 60.000,- og barnekor 

på kr 5.000,-. 

 

Fauske kommune yter tilskudd til allianseidrettslag kun gjennom undergrupper, ikke 

hovedlaget. 
 

Nystartede tilskudds berettigete organisasjoner gis oppstartingsstøtte på inntil kr 2.500,- 

Beløpene i tabellen for alle ordninger kan endres med basis i de totale årlige bevilgninger gitt 

av Kommunestyret. 

Søknader om tilskudd skal være innsendt innen 31. mars. 
 

Krav til søknaden: 

 Separat søknad på eget søknadsskjema 

 Søknadene må ha følgende vedlegg: 

 Siste årsmelding/siste regnskap 

 Aktivitetsplan og budsjett for kommende år 

 Ajourført medlemsliste med navn på aktive betalende medlemmer som er under 

18 år/og eller har behov for spesielt tilrettelagte aktiviteter. Ved 

personvernhensyn kan medlemslisten unntas offentlighet. 

 

Nystartede tilskudds berettigede organisasjoner gis oppstartsstøtte på kr 2.500,- 

 

 

2) Endringen gjelder fra 21. januar 2016 og trer i kraft umiddelbart. 

 

 

026/16: ORIENTERING FAUSKEBADET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Oppvekst- og kulturutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

OPKU-026/16 VEDTAK-  21.01.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Oppvekst- og kulturutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


