
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG 
 

Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16 - 035/16 

Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

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

Pedersen. 

 

Varamedlemmer: 

* 
 

Andre: 

Konst. kommunalsjef, konst. enhetsleder skole, enhetsleder barnehage, enhetsleder barne- 

og familieenheten, fagleder barnevern, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 17.03.16 

 

 

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  17.03.16  

 

MERKNADER: 

 

 

Merknader til innkalling: 

 Arnt Pedersen: Beklagelig at møtedatoer endres og beklagelig at vi ikke får befaring i 

dag. 

Utvalgsleder svarte. Skal prøve og få befaring i neste møte. Eventuelt tar vi en annen dag 

enn møtet. 

Kommunalsjef svarte. Har avtale med Hent at befaringer skal være mandag – onsdag. 

Neste møte er på torsdag, men vi skal spørre Hent. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Nils-Christian Steinbakk (FL): 



1. Barnehage i Sulitjelma – Framdrift? 

2. Basseng i Sulitjelma – Framdrift? 

 Valter Jakobsen (AP): 

Planlagt å flytte materiell fra Erikstad skole og Hauan skole til Vestmyra skole. Hva skjer 

nå?  

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Tema: Barnevern  

Orientering fra fagleder barnevern Gunhild Westergaard 

 

 

Svar på spørsmål: 

Valter Jacobsen: 

Kommunalsjef svarte. Det var planlagt gjenbruk av materiell. Hauan har gammelt materiell, slik 

at dette vil ikke bli flyttet. Vi holder nå på med en fordeling av materiell fra Erikstad. 

Totalsummen på Vestmyra vil bli større enn planlagt. 

 

Nils-Christian Steinbakk: 

Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. Anbudspapirer er klar for utsending. Et anbud for barnehage og 

deres uteområde og et anbud for uteområde for skolen. Bør være klart til kommunestyremøtet 

19. mai.  

Pkt. 2. Kommunalsjef svarte. Har bedt Fauske Eiendom KF om en orientering. Det var estimert 

til 7,2 mill. kroner. Dette er usikkert. Ikke nok midler i budsjettet. Har ikke et godkjent budsjett. 

Prosjektering og anbud er anslått til ca. 3 – 4 måneder og ca. 7 – 8 måneder til arbeid, når 

finansiering er klar. 

 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

 Ny Ungdataundersøkelse til høsten 

 Tilsyn lydmiljø i 3 barnehager 

 Fagbladet «Spor» - artikkel fra Fauske 

 Helsesøstersituasjonen som sak til neste møte 

 TIMS – Orientering i neste møte 

 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

034/16 RESSURSTILDELINGSMODELL SKOLE 

035/16 BARNEHAGEOPPTAKET 2016 

 

 

 

 

 

  



034/16: RESSURSTILDELINGSMODELL SKOLE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Modellen tas i bruk for tildeling av årsverk til administrasjon, pedagoger og assistenter 

til den enkelte skole i Fauske kommune fra og med skoleåret 2016/17. 

 

2. Oppvekst- og kulturutvalget setter rammen for antall årsverk som administrasjonen 

fordeler for skoleåret 2016/17, med utgangspunkt i de ulike alternativene vedlagt. 

 

 

OPKU-034/16 VEDTAK-  17.03.2016 
 

Kommunalsjef orienterte. 

 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Som innstillingen 

2. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar modell 6 som rammetildeling for den enkelte 

skole for skoleåret 2016/2017. 

Som en konsekvens av at 1. klasse ved Valnesfjord skole må deles overføres 

ressurser fra 4. trinn på Vestmyra tilsvarende. 

 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

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

vedtak pkt. 2. 

 

VEDTAK: 

1. Modellen tas i bruk for tildeling av årsverk til administrasjon, pedagoger og 

assistenter til den enkelte skole i Fauske kommune fra og med skoleåret 2016/17. 

 

2. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar modell 6 som rammetildeling for den enkelte 

skole for skoleåret 2016/2017. 

Som en konsekvens av at 1. klasse ved Valnesfjord skole må deles overføres 

ressurser fra 4. trinn på Vestmyra tilsvarende. 

 

 

035/16: BARNEHAGEOPPTAKET 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Saken tas til orientering  

 

 

OPKU-035/16 VEDTAK-  17.03.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering  



 



 

 

 

 

 

 

 

 


