
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG 
 

Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16 - 033/16 

Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Nils-Christian Steinbakk, Torill Hagen, Arnt Pedersen. 

 

Varamedlemmer: 

Andreas Vestvann Johnsen, Vegard Setså. 
 

Andre: 

Enhetsleder barnehage, enhetsleder kultur, rektor vestmyra skole, skolefaglig rådgiver, 

formannskapssekretær. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 18.02.16 

 

 

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  18.02.16  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak settes på dagsorden. 

 Andreas Vestvann Johnsen (AP): 

Ber om informasjon om det er noen indikasjon på søking til nyskola. 

 Nils-Christian Steinbakk (FL): 

1. Har fått informasjon om at det er ringt rundt til foresatte om de ønsker at elever skal 

gå på Erikstad eller Vestmyra – Er dette riktig.? 

2. Budsjettvedtak – Skolehelsetjenesten. Hvordan følges dette opp? 



3. I kommunestyret 15. desember 2015 ble det vedtatt at oppvekst- og kulturutvalget 

skulle fremme tema overfor kommunestyret ang. mobbing. Hvordan håndterer vi 

dette? 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Utvalget ber om en gjennomgang fra barnevernet i neste møte, gjerne tema. 

 

Svar på spørsmål: 

Andreas Vestvann Johnsen (AP): 

Rektor svarte. En del søking både fra Hauan, nordbygda og Erikstad. Ulike årsaker til dette f.eks 

eldre søsken på skola, foreldre ansatt på skolen. 

 

Nils-Christian Steinbakk (FL): 

Punkt 1: Skolefaglig rådgiver svarte. Skjema ble utdelt i barnehagene. Da var ikke skolestruktur 

ferdig, slik at det var usikkerhet i svar. Det er ringt rundt, slik at det bedt om at de velger en 

skole. Dette er gjort for å vite fordeling av ressurser på¨skolene. 

Punkt 2: Enhetsleder barnehage svarte. Svar gis i neste møte. 

Punkt 3: Enhetsleder barnehage svarte. Ber om at utvalgsleder, ordfører og rådmann finner dato. 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

027/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

028/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

029/16 HØRING OM KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS 

030/16 ORIENTERINGSSAK OM FORELDREBETALING I BARNEHAGE 

031/16 RESULTATER NASJONALE PRØVER - 2015 

032/16 KOMMUNAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 

PLANENS ANLEGGSDEL - PRIORITERING AV 

SPILLEMIDDELSØKNADER  2016 

033/16 BY- OG REGIONSUTVIKLING -  ORGANISERING AV ARBEIDET - 

VALG AV MEDLEM FRA OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



027/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 4/2016 godkjennes. 

 

 

OPKU-027/16 VEDTAK-  18.02.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

028/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

OPKU-028/16 VEDTAK-  18.02.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

029/16: HØRING OM KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1) Fauske kommune støtter utvidelsen av rett til barnehageplass for barn som fyller ett år 

innen utgangen av oktober i opptaksåret.  

 

Det gis følgende høringsuttalelse:  

Fauske kommune stiller seg positiv til lovforslaget.  Fauske kommune har hatt 

løpende opptak, ut over hovedopptaket, der også barn uten rett til barnehageplass 

har blitt tilbudt plasser etter hvert som det har vært ledig kapasitet i de ulike 

barnehagene. Fauske kommune bemerker imidlertid at lovforslaget vil føre til økte 

utgifter for kommunen, da kommunes bemanning gjennom hele barnehageåret er lik, 

mens barnehagetilskuddet kan bli redusert da foreldrene kan velge å utsette sin rett 

til barnehageplass til den måneden barnet fyller ett år. 

 

2) De økonomiske konsekvensene ved utvidet rett til barnehageplass tas hensyn til i 

budsjettreguleringen.   

 

3) Vedtektene for kommunens egne barnehager endres, slik at de tar høyde for at også 

barn som fyller ett år innen utgangen av oktober i opptaksåret har rett til 

barnehageplass, så fremt det søkes innen fastsatt frist for opptak.  

 

 

OPKU-029/16 VEDTAK-  18.02.2016 



 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Tillegg punkt 1: 

Hvis lovforslaget vedtas forutsettes det at kommunene kompenseres før økte 

kostnader. 

 

Punkt 2: 

De økonomiske konsekvensene ved utvidet rett til barnehageplass tas hensyn til 

innenfor tildelt ramme i budsjettreguleringen.   

 

Punkt 3: 

Dersom loven vedtas endres vedtektene for kommunens egne barnehager, slik at de tar 

høyde for at også barn som fyller ett år innen utgangen av oktober i opptaksåret har 

rett til barnehageplass, så fremt det søkes innen fastsatt frist for opptak.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s tilleggsforslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL’s forslag pkt. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmanns forslag til 

vedtak pkt. 2. 

FL’s forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune støtter utvidelsen av rett til barnehageplass for barn som fyller 

ett år innen utgangen av oktober i opptaksåret.  

 

Det gis følgende høringsuttalelse:  

Fauske kommune stiller seg positiv til lovforslaget.  Fauske kommune har hatt 

løpende opptak, ut over hovedopptaket, der også barn uten rett til barnehageplass 

har blitt tilbudt plasser etter hvert som det har vært ledig kapasitet i de ulike 

barnehagene. Fauske kommune bemerker imidlertid at lovforslaget vil føre til økte 

utgifter for kommunen, da kommunes bemanning gjennom hele barnehageåret er 

lik, mens barnehagetilskuddet kan bli redusert da foreldrene kan velge å utsette 

sin rett til barnehageplass til den måneden barnet fyller ett år. Hvis lovforslaget 

vedtas forutsettes det at kommunene kompenseres før økte kostnader. 

 

2) De økonomiske konsekvensene ved utvidet rett til barnehageplass tas hensyn til 

innenfor tildelt ramme i budsjettreguleringen.   

 

3) Dersom loven vedtas endres vedtektene for kommunens egne barnehager, slik at 

de tar høyde for at også barn som fyller ett år innen utgangen av oktober i 

opptaksåret har rett til barnehageplass, så fremt det søkes innen fastsatt frist for 

opptak.  

 

 

030/16: ORIENTERINGSSAK OM FORELDREBETALING I BARNEHAGE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Saken tas til orientering.  

 



 

OPKU-030/16 VEDTAK-  18.02.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering.  

 

 

031/16: RESULTATER NASJONALE PRØVER - 2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Oppvekst- og kulturutvalget tar saken til orientering. 

 

 

OPKU-031/16 VEDTAK-  18.02.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Oppvekst- og kulturutvalget tar saken til orientering. 

 

 

032/16: KOMMUNAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - 

PLANENS ANLEGGSDEL - PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER  

2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1) Den prioriterte lista som vist i nedefor er lagt fram i samråd med Fauske Idrettsråd og 

vedtas som kommunens prioriteringer for tippemiddelsøknader for 2016. 
 Anleggs-  

Kateg/ prio 

Bygge-start Søknadssum anleggs 
kostnad 

 

     

Fauske Sentrum kunstgress 1. Ord.anl 14 3.109.430,- 7.773.577,- 

Fauske IL Snøprodanlegg 
Klungsetmarka 

2. Ord.anl 12 700.000,- 2.091.250,- 

Finneid Kunstgress 3. Ord.anl 13 759.543,- 1.906.129,- 

Fauske Kommune snøkanoner 4. Ord.anl 15 255.000,- 637.000,- 

Fauske Idrettshall nytt gulv 5. Ord.anl 15 563.000,- 1.176.658,- 

Kunstgress Sulitjelma 6. Ord.anl 15 841.225,- 2.103.065,- 

Fauske Sprint SKS Arena 7. Ord.anl 15 10.080.000,- 35.537.330,- 

Fauske IL rulleskianlegg 8. Ord.anl 16 1.200.000,- 7.441.250,- 

NAF salten motorsport motorcross 9. Ord.anl 15 600.000,- 1.827.000 

LHL – Hjerteløypa Valnesfjord 10. Ord.anl 16 185.000,- 860.000,- 

Fauske IL Orienteringskart 11. Ord.anl 16 195.550,- 488.875,- 

 

 

2) Total søknadssum for 2016 er kr 18.488.748,-. 

 



 

OPKU-032/16 VEDTAK-  18.02.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Den prioriterte lista som vist i nedefor er lagt fram i samråd med Fauske Idrettsråd 

og vedtas som kommunens prioriteringer for tippemiddelsøknader for 2016. 
 Anleggs-  

Kateg/ prio 

Bygge-start Søknadssum anleggs 
kostnad 

 

     

Fauske Sentrum kunstgress 12. Ord.anl 14 3.109.430,- 7.773.577,- 

Fauske IL Snøprodanlegg 
Klungsetmarka 

13. Ord.anl 12 700.000,- 2.091.250,- 

Finneid Kunstgress 14. Ord.anl 13 759.543,- 1.906.129,- 

Fauske Kommune snøkanoner 15. Ord.anl 15 255.000,- 637.000,- 

Fauske Idrettshall nytt gulv 16. Ord.anl 15 563.000,- 1.176.658,- 

Kunstgress Sulitjelma 17. Ord.anl 15 841.225,- 2.103.065,- 

Fauske Sprint SKS Arena 18. Ord.anl 15 10.080.000,- 35.537.330,- 

Fauske IL rulleskianlegg 19. Ord.anl 16 1.200.000,- 7.441.250,- 

NAF salten motorsport motorcross 20. Ord.anl 15 600.000,- 1.827.000 

LHL – Hjerteløypa Valnesfjord 21. Ord.anl 16 185.000,- 860.000,- 

Fauske IL Orienteringskart 22. Ord.anl 16 195.550,- 488.875,- 

 

 

2) Total søknadssum for 2016 er kr 18.488.748,-. 

 

 

033/16: BY- OG REGIONSUTVIKLING -  ORGANISERING AV ARBEIDET - 

VALG AV MEDLEM FRA OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET  
 

 

OPKU-033/16 VEDTAK-  18.02.2016 
 

Vegard Setså (FL) foreslo som medlem i prosjektgruppa fra oppvekst- og 

kulturutvalget: 

Nils-Christian Steinbakk 

Vara: Gro Anita Olsen 

 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Som medlem i prosjektgruppa fra oppvekst- og kulturutvalget velges: 

Nils-Christian Steinbakk 

Vara: Gro Anita Olsen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


